Wydanie wieczorowe...

Z dodatkiem Cena 6 groszy

(6kołumn)

..

ORGAN NARODOWY.

Czwartek, .8· Czerwca 1916 r.

R.edakcja. i administracja.-Przejazd 1& 8, Administr. otwarta
codz. od 9 do 7 wiecz•• w JlleUiele i święta· do 10 rano.

PRENUMERATA w WDZI WYNOSI.

Rocznie 6 rb., półrocznie 8 rb.. kwartalnie 1 rb. 50 kop.,
50 kop.
Za odnoszenIe de domów 10 kop. mfesIęcznIe.

Redaktor przyjmuje Interesantów w sprawach re·
dakcyjnych Ołfl0-ej do 2-61.

mIesięcznIe

Wychodzi codziennie po

pełudllłu,

w niedziele

ł święta

Rękopisów nadesłanych. red3keja.

rano.

bez

przyniosły

Teh~gramy.
llUelkallwatertl Głó_na~
y -gO czerwca. - Urz~dowo.
Z wfdowpi zachodniejW eelu.. r()z~g~rzenia odn.iesione;.
Et> Vi dniu 2 czerwca. .. sukcesu na
wzgórzach na południowym wscho-

ode od Ypres.

wojska górnośląskie

i wirtember.gskie . zat..takowały stall::waa ~ngiel;;kie pod Hooge i za10'za.imowaną dotychczas przez nieP'Zyj3ci~1a. cCzęśc . wsi, przylegające
doniei na. zachodzie i na południu
:nJWY, prz'5z co cały teren górzysty,

Rok V. -

zaJoiyciel i WJlr:taf.Dca Jan Grodek.

zastrzeżenia.

honorarjwn

OGŁOS?ENI

Nadesłane

nie zwraca.. - Rt}kGpis'y
za bezpłatna.

uważa się

ciężkie

Urzędowy

komunikat

niewoli.

wśród

A:

tekstu za wIersz lub Jege

miejsce l MI<.; reklamy za tekstem 40 fen.; zwycl:aIne 30 fen.;
nekrologia 40 feaj ogłoszeula drobne 4, fen. za wyraz.

W centrum woj sIta nasze kontynu"
straty. W wal- .
owały
z powodzeniem. ofenzywę i posukach· tych odznaczyły się szczegolnęły się naprzód na odległość 8 klm. na .
nie, oprócz padeborńeńczyków, także zachód od Aszkali. Ta od pewnego
inni Westfalczycy. c pułki księstwa czasu skutecznie prowadzona orenzywa
Lippe i Prus Wschodnich. Jego· na lewym skrzydle nieprzyjaciela od dnia
Cesarska MoŚĆ nadał porucznikowi onegdajszego rozszerzyła się także i na
prawe skrzydło nieprzyjaciela na wschodRackowowi order .. Pour Ie merite".
nich stokach góry Kope. Wojska nasze
Z widowni wschodniej I bałkahskiej.
wyparły tu nieprzyjaciela za pomocą ataku
na bagnety z jego stanowiska na
Wśród wojsk niemieckich poło
przestrzeni 14 klm. i ścigały go w '.netenie jest niezmienione.
runku wschodnim na dystansie 8 klm.,
zadając mu straty w przeszło 1000 zaNaczelne· DOflJódz#fł1tJ WoJsko.s
bitych i ranionych, oraz 67 wziętych do

mu.

na 3-eJ stronicy

oM 157.

Kuda

ogł()szenh

'1:\imniej 40 fen ..

njowy, 3 małe krążowniki i 5 kontrtorpedowców - tazem 9 okrętówopojemnoś..
ci 28,4()O ton.

Śmiew:-ć !I(itchenera.
Lord I(itchener zdążał do Petersbur..
ga z powodu zaproszenia go przez cesa.
rza. Zarazem miano omówić tam ważne
wojskowe. oraz finansowe sprawy.
Kitchenerowi towarzyszył w podróty
jego osobisty sztab, urzędnik ministerjum:
spraw zagranicznych, oraz dwaj przedstawiciele ministerjum dla amllnicji.

Wojna. morsk;p.
Reute!' donosi z Londynu, że statki
angielskie; "Elengrove= (3018 ton), ,.Gol..
conda" (5874 ton), "Salmanpoollf (4905
ton) i okręt włoski "Marterso" (3607 ton)
zostały zatopione.

. Wojska nasze obsadzilydominujące
stanowiska, mianowicie laficuch g6r,
v
•w
wzgórz Nairam, z których można było
Z .widowni rosyjskiej.
ostrzeliwać stanowiska na górze Kope,
które wpadly później w nasze ręce. W
Bloluada Grecji.
Nasze siły zbrojne, wałczące na· ćiągu walk zabraliśmy nieprzyja(:ielowi
Jak donosi mediolański "Secolo· z
Wołyniu nad górną Plltiłówką, w
dwa dziala. szybkostrzelne i wóz z amu·
Salonik,
czwórporozumienie roztoczyło komdą.gnący si~ na. przestrzeni przeszło
okolicy Lucka,zaatakowane przawa-. ; !1icią; wielk~ ilość pocisk~w. artylerji, pletną blokadę
wybrze,Zy greckich.
3 klm. ·.napołudniu ina·\Vschodzie śaJ·.ące.mi si.łami..... .c.oin.· ~y się· ~ Rn.·.ch, )e4*n~a._!'2J:>I'::l ~Jl'\aszy~()~y . l bcznyma.
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Narady w ParJ'zu.
odYpres, znalazł sięwnaszempo ten.odbył Slę bez wa~tu:Jszrchprze.,.
Tak więc w centrum, na froncie
Do
"BerI.. TagbI." donoszą z Genbsiadaniu•. Krwawe straty angielskie szkod ze strony przeclwmka. We przeszło 50 kilomefrowym,pomimo niewy,
~e w dniu 6 czerwca w Parytu w pasą ci~tlde.Znowti tylko bardzo mawszystkich innych miejscach na fron· przychylnej pogody rozwija się ofenzy- łacu elizejskim odbyło się posiedzenie naj..
ła liczba Aaglików mogła być wzię
de. północo-wschodnim odparło Ro- wa na naszą korzyść.
wytszej rady obrony krajowej pod przetą dÓnieweli.
wodnictwem prezydenta Poincarego. Genesjan k!wawo. A .więc na półno~oZ komunikatów koalicji.
rałowie Joffre i Castelnau byli na posieNa zachodnim brzegu Mozy zna- z~chodzle od, Rafałowki, nad strumleZ francuskiego (6 czerwca}.
dzeniu tem obecni.
czne siły francuskie ruszyły.· .wieczó· . ll1;mKorm:rn, pod Sapan~wen:, nad
Na prawym brzegu Mozy w ciągu
Ofiary niepowodzeń
rem, po gwałtowhem przygotowaniu gorną Strypą, pod·· Jasłowlcaml, nad nocy skierowali niemcy dwa ataki na
włoskich ..
.artyleryj~mł trzy raży do ataku
dolnym·· Dniestrem i na granIcy be- stanowiska francuskie pomiędzy Vaux i
Jak donoszą z Lugano do "Frank!.
Da nasze l.injena wzgórzu Cauret- sarabskiej. Na północo - zachodzie
1oup• Nie powiodły ~ę one zuZeit. ", sześciu generałów włoskich otrzytest :Nieplzyjadelzostal odparty, od Tarnopola, 'jedna z naszych dy- pelme··
Z .f ron.t u na po'1nocy (}Id Verdun w mało dymisję. Jeden z nich, Queiolo, był
.... -. od
ł
. d
. .
stanowiska znajdują się w naszym WIZJI
par a w Je nem m1eJscu ciągu dnia nie donoszQno· o żadnej akcji dowódzcą dywizji, pozostali byli' komen.ręku.
dwa natarcia a w innem-sledm. Nie- piechoty.
.
dantami brygad.
Ci~źlde walki na. . wschodnim
przyjaciel poniósł równielt bard~o
Z angielskiego (6 czerwca).
Długa jeszcze wojna.
brzegu, rozpGczęte 2 czerwca po- cię~kie straty w okolioy Okny, 00- ..
Po południu toczyły się ciężkie
Omawiając słowa kanclerza, że Niem":'
między lasam Caillettes a Damloup
broftowa, gdzie rzucono wielokrotnie walki ·na 'wschodzie od Ypres.
cybyłyby gotowe do rozpoczęcia rokowa'
przyniosły nam· dalsze sukcesy. Fort
atakujące kolumny do zaciętego boNieprzyjaciel rozwinął okola PQłu- pokojowych na podstawie prawdziwego
dnia g~aUowne, os~rzeliwanie.okołicy stanu rzecLY, petersburskie "Nowoje wre..
opancerzony Va.ux, znajduje się od ju na białą. broń.
Hooge l Ylłres. Po nIch nastąpIły dare- mia" pisze: "Gdybyśmy nawet przyjęli.
nocy Qzisiejszej we wszystkich czę_·
Z
.
widowni
włoskiej.
mne ataki piechoty. Bezpośrednio na że kanclerz więcej ~ąda, niż spodziewa się
śoiach W naszym rt:ku. Faktycznie
.
..
A•
północ oii Hoqge nieprzyjaciel wtargnął
otrzymać, aby mieć przedmiot do targu.,
zostął on zdQbyty juś 2 czerwca
Na poł11:dDlo-Za~ho(bae o~ sm- do pr.zedni~h rowów na~zych. Walka to jednak musimy przyzwyczaić się do
przez pierwszą kompanię padebor- go. pod Orsmą, nacIerały wOJ sIm naw toczy się. Nasza ogólna linja dofych- myśli, że Niemcy wypowiadają tu głośno
czas nie. została..,p,rzerwaną.
.swe cele: zajęcie Belgji, pÓłnocnych deneński~go pułku. piechoty pod do-. sze w dalszym ciągu i zdobyły Bupartamentów Francji, Serbji, Czarnogórza
sibollo.
Z
belgijskiego
(6
czerwca).
wódzłweln pOfncznika Rackowa,któi
Polski. Tak wielki jest apetyt Niemiec
ry skutecznIl$wspierany był przytern
Z .widowni pOłUdniowo-wschodniej.
Na rroR:ie spokojnie.
dzisiejszych. Wiele się mówi o wycień:"
.
.
..
Z
wlosktego
(6
czerwca).
przez ~jonieiÓw I-ej kompanii rezerczeniu Niemiec i gotowości ich do pokoju.
W rt0cy na 5 czel'WC~ w dolinie A- Ze
NleZrnJenny SpOROj.
wowego bataljonu pionierów nr. 20,
słów jednak kanclerza nie widać tego..
Zastępca szefa sztaba generalnego
dygi usilpwal nieprzyjaciel podczas bu- Program jego je~t najlepszym dowodem,
pod wódz,! porucznikarezsrwy RuB o efe r,
.
rzy śnieżnej napaść na stanowiska na· re sprzymierzeńcy muszą przygotować się
berga. , Za· zdobywcami weszły niemarszałek poluy pOrllCznJk.
sze.
z niesłabnącą energją do długiej jeszcze
bawem inne oddziały tego znakomiWczoX:sj odd~iały nieprzyjacielskie, wojny.
po silnem . pl'zygotowaJiiu przez artyletegowójska. Dotychczas nieogła
Ofiary bratnich kul.
rję, przeszły do ataku na Corni Zugna.
Bzano ·0 tem, poniewałresztki zało
Wżięte jędnak pod nasz celny ogień,
W
rpiejscowościach francusko-belgij';
gL francuskiej trzymały. siO jeszcze
skicb, położonych okolo linji bojowej, Ił
zbiegły PospiesznIe i w nieładzie.
w niedosłępnych dla naspodzietnNa fronde· Pasina~Astach w nocy oku·powany.ch Plzez WOjsko niemieckie,
Komunikat turecki.
nych -ubika·cjach~ Poddały się .. one
na 5 czerwca, rzucilnieprzyjaciel na sta- ilość osób cywiln~h, francuzów i belgijKONSTANTYNQPOL, 6 czerwca. nowiska nasze między . Monte Giove a c~~ków, P$ldających ofiarą ognia artyleryj..
obecnie, przez· co łącznie· z wZiętymi
Sprawozdanb
g!6wneJ kwatery· z dnia·· Monte Bracone nowe masy piechoty, BklągO, lub bomb aarophnowych swojej
do nIewoli podczas wczorajszych bez-o
5 czerwća:
powiodło się nam atak ten odeprzeć. , Własnej armii, stale wzrasta. Jak donosi
skutecznych odsieczy, zdobycz nasza
Oddziały wojsk naszych zdobyJy na
wśród ciężkich strat dla nieprzyjaciela.
,.<hietŁa des Ardennes" w maju został,
wynosi przeszło 700 zdrowych jeń froncie Iraku, na Eufracie, duże żaglow
Na płaskowzgórzu Asiago .w ciągu zabjte w ten sposób 24 osoby, ranione Ba'
ców, oraz wielką ilość armat, kara- ce naładowane srodkami żywnościowy n9cy na 5. b. m. i następnego poranku -60, z których następnie 4: zmąrły. Ogól.
binów ma.s?:ynowych i aparatów do mi przeznaczonymi dla nieprzyjaciela.
nieprzyjaciel utrzymywał gwałtowny o~ na . liczba ofiar od września 1915 roku wyPrzebywające
od
pewnego
czasu
w
gieii
artylerji l~ karabinówmaszynowych. . nosi 1.403 oBob1. Wsirstkie o'ne ucierpiarzucania min.
Persji
porudniowej
rosyjskie·
siły zbrojne
ły z rąk swych. własnych braci, żnajdują.r
Przeprowadziliśmy równie~ zwyStraty w bitwie morętkiej.
ruszyły.w nocy na 21 ub. m.w kierunku
eyeh się w Bzeregaćh armji ł walczf\cyeb
cięsko walki O stoki' ]>0 obydwóch
. " Według zestawienia gazety ,;LokaJan·
Kassi -'- &irin - Khankin i zę.afakowały
z niemcami.
stronach fortu i o tyły. wzgórz na· nasze oddziały przednie pod Khankinem. :zeigerl< straty po stmnie angielskiej pod..
Socjaliści~merykańsc~ al
pofudnio~ym ~ac?odzie o.dws~am Zmuszone one zostały do panicznej u- . czas bitwy na morzu Północnem wyniosły:
. militaryzlD.
1
okręt
linjowy,
4
krążowniki
bojowe,
4
loup. NleprzYJiclelczymł w osta- cieczki. Straty nieprzyjaciela oceniane
krążowniki pancerne, l mały krążownik,
są
na
600
ludzi,
wtem
przeszło
100
za-'·
Według
.,SentineJle", tymczasowe głO
tnichdniach ·rozpaczliwe wysiłki,.··aby
a
k01ltrtOrpędowce dowódzc6w, 9 kontrtorsowanie .członków partji socjalistycznej Sta. bitych. . .
.
zapobledz· upadkowi ·fortu .. i przyI~
Na froncie ka~askim sytuacja.pa. pedowców; oraz 1 łódź podwodną - ogó" nów Zjednoczonych, w kwestji t. zw ... Pogająeychstanowisk, . lecz wszys~kle
prawem skrzydłepóZosf:aje 'niezrtłie.. lem 22 okręty o pojemności 168'590 ton. gotowia wCJjennego·, dało rezultat nastę
Po stronie .ruemieckiej stratono l okręt li- pUjący: 11041 głosami przeciwko 782 z~
Jego kontrataki nie powiodły si~ i nioną.
ausiryjacki.
WIEDEN·. , 7 -g'''cze........ca.

Dam.

5

Kronika . POlitV€'Z

If}AZETA bOnZKA.

2.
stał uch\valony wniosek, by usunąć z par:
tji wszystkic~ tych dep,utowanych, ~kto:zy

w parlamenCIe .g!osowac b~dą za k.edyta~
mi wojskowymI 1 flotowymI.

Z

DU~Iy

rosyjskiej.

Jak donoszą do "Frank. Zeit.· z Haparandv przywó~ca socjalistów Sze~kelli
wvgło'3ił w Dumie mowę, w kt6rej m1ędzy
in-ne:ni Dowiedział:
,,\Vojna bezustannie ~miata ~etkl, tysiące ofiar. Lud nasz stOI w obItczu katastrofy głodowej t Duma pragnie coprawda ukrócić bezprawie drobniejszych urzę
dników, jednocześnie jednak pozostawia
ministrom ich dotychczasowy brak odpowiedzialności. Biurokratyczny ustrój Rosji
jest zaprzeczeniem wszystkich praw ludzkich. Rosja nie może nigdy egzystować
bez przekupstw. Prawa obowiązują tylko
poddany.::h, urzędników - nie. Przy wy.l{onaniu obowiązków służbowych. conajmniej połowa z nich nie obywa się bez
nadużyć.
Wojna zamieniła naszych urzę
dników w jakieś chciwe, nienasy~one zwierzę' a; lud bez przekupstwa nie może otrzymać nawet chleba. Ministrowie zaczę
li jut nawet sprzedawać gospodarczą i finansową

niezależność
za nędzne

państwa,

oddając

odszkodowania bogactwa Uralu i Kaukazu. Cały rząd obecny składa się ze zdrajców".
Anglkom

Ostatnie dni przyniosły cały szereg
wojennych o znaczeniu powaźnem i znacznem. Po wielkiej bitwie
morskiej, która ro.-zegrała się na Morzu
Pófnocnem, a zakończyła się świetnem
zwycięstwem floty niemieckie!t nadeszly
wieśCi o rozpo'częciu tak dawno już zapowiadanej ofenzywy rosyjskiej przeCiwko frontowi austryjackiemu, oraz 6 wzmożonych walkach francusko-niemieckich
na obu brzegach rzeki J'lozy o posiadanie poszczególnych stanowisk dokola
twierdzy Verdun.
Ofenzywa rosyjska objęta kolosalną,
bo prawie 400-kiiometrową przestrzeń
na froncie Kołki-Czerniowce, na której
dowództwo rosyjskie zgromadziło miljo-nowe armje i ..vielkie masy artylerii i
amunicji, pochodzącej z Japonji i Stanów Zjednoczonych. Wid~ć z tego, że
wołania o pomoc, rozlegające się z pod
murów Verdun i z gó: włoskich znalaz~y
wreszcie pożądany oddźwięk, i że wojska fusylskle ofiarą s\'o'ojej krwi mają
px:zy;;uć do Sieb}e uwagę. sprzymie.rzeń
cOW l zatrzvmac na swoIm froncle te
z ich sil, l~tóre, według przypt:szczeń
Jtrategihów koalicyjnych, mogłyby być
użyte jeszcze przeciwko francuzom i
wiadomości

włochom.

Wszyst1~ie te m:eiscowości, dokoła
któiych skoncentrowała się energja bojowa rosjan,. znane już są z poprzedniej
ofenzywy przeciwko austryjakom, ofenzywy, która prócz bezpłodnych strat
krwawych i przygnębienia śród szeregów żołnierskich, nie dala rosjanom nic.
Jak wtedy, tak i obecnie. wojska austryjackie mają do czynienia ze znacznie przeważającemi silami rosyjskiemi,
które grozą i potęgą wiełol~l'otnie powtarzanych ataków masowych usiłują
wstrząsnąć żelaznym murem stanowisk
nieprzyjacielskich.
O wyniku tych walk będzie moźna
mówić wtedy dopiero, gdy z ol~resu lokalnych powodzeń, lub niepowodzeń ie~
dnej ze stron wejdą one w okres decydujących
coś

i że Ci:oej, Hra.bio~Bk!ej! Górnego Rynku, Jaobecna ofenzywa rosyjska, jak i dawniej- 5uaj, Janiuy. Iniynierskiaj.
Dvpłaty będą wydawana tylko za od ..
sza, utopi się w morzach krwi, wytoczonej z mas, gnanych do atak6w, sołda stawiona z gospodarstw użyteczne przedmioty gospodarcze z mi;>dzi, mosi:}dzu, alutów.
minium, lliklu i cyny. Nie tyczy się ODO
Walki pod Verdun, będące w dalwięc f~bry li, warsztatów i handlarzy meszym ciągu z jednej strony stopniowem
opanowywaniem twierdzy przez zacie- hIi.
Upra.wnione do odblofll dopła.ty osoby
śniający się pierścień woisk niemieckich,
z drugiej zaś-wybuchami rozpaczliwy- winny się wylegitymować paszportem oraz
mi bohaterstwa francuskiego, zarażone oŁrzymanemi przy odBtaw::u~h kwitami, () ile
go już jednak histerją i brakiem pano- takowe im wręczone zostały.
Zwraca się uwagę na to, że należne
wania nad sobą, dały znowu w wyniku
swym dowództwu niemieckiemu zaiste kwoty tylko w ustalonych dniach wyplCfCOM zostaną t że spóźnione żądama
powaźny sukces. Fort VauxJ który już
raz znajdowal się w rękach niemieckich, llwzględttiane nie będą.
Łildź, d. 2 czerWCa 1916 f.
lecz Kontratakami francuskimi został odbity, znów wyrwany zostal i zajęty przez
WOjenny Wydzial Surowców
pierwszą kompanję paderbome:fi.skiego
w Warszawie
pufku piechoty i całkowicie znajduje się
Oddział w Ł'Jd'd.
już pod władzą zdobywców niemieckich.
Na frencie zachodnim .również i na
stanowiskach wojsk angielskich walki prz)'brały charakter ostrzejszy i pod Ypres doprowadzi/y do pewnych powodzeń po stronie niemieckiej. Mianowicie na południo
wym wschodzie od Ypres wojska górno.
proszeni
śląskie i wiriembergskie :zaatakowały stanazwisk swych i adrenowiska angielskie pod Hooge i zajęły zaja
mowaną dotychczas przez nieprzyjacie:a
sów VI Redakcji "Gazely
część wsi~ przylegające do niej na zachoŁódzkiej" w celu umodzie i na południu rowy, przez co cały
teren górzysty. ciągnący się na przesirzeżliwienia Głównej Radzie
ni przeszło 3 klm. na południu i na wschoOpiekuńczej zajęcia się
dzie od Ypres t znalazł się w ich posiadaI o s e m potrzebujących
niu. Krwawe straty angielskie są ciężkie.
Ofenzywa austrjacka przeciwko WID'
pomocy.
chom straciła nieco na tempie swem7 co
daje się ohjaśnić terenem gónystym i
licznymi posiłkami, ściąganymi zewsząd
przez Włochów na zagrozone stanowiska.
Jednakie wojska austrjacko-węgierskie w
łFi!lK8Wa !it~2!łlia.
dniu wcz;jrajszym odniosły znów pewien
sukces na południowym zachodzie od
Asi ago, pod Orsiną, !:idzie w nieustannem Wielka kwesta ogólnokrajowa
natarciu zdobyły BUSlboHo.
"Rf\TU)CIE DZIECI"
Na froncie kaukaskim oienzywa turecka przeciwko wojskom rosyjskim trwa
D~legaeI Setejl 4- nsrzekajll n'i ~r!lk
w dalszym ciągu i rozwija się pomyślnie. należytego sl"osnmienia ich misji przez Wielu
Armja Wielkiego Księcia znajduje się w właścicieli stlE'rÓv przy nabywaniu nal{'p:k
odwrocie. który! trwając dotychczas 'W cen- Da oknat co niezmiernie tllrndnia zadam
a
•
trum, jak donosi komunikat turecki, roz- delegatów i ujemnie wpływa na OSIągany
ciągnął się i na prawe skrzydło nieprzypneJ: nich rezultat.
jaciela na wschrdnich stokach góry Kope.
I tak, obok sklepów nabyw~j!ł(}yeh naWojska tureckie wyparły tam nieprzYlaciela iepk: Zd kUka łub kilkanaście rubli są i taza pomocą ataku na ba e!l1ety z ~1 "t,,- kle, n:e mni!'js'7.e. nau)'wRjące IIlłledwia jednI}
nowiska na przestrz.:ni 14 kim. i .'.-: .. lub dwie po 50 grou:y. Ź~tzy~by <Jobie na·
go w kierunku wschodnim na dysb:: e
h·hln, by VI t:;go:ln'n kwesto"ym n:e hvło
klm., zad(ąc mu str::!ty wrrzeszło l': ''i
Ul-;J}3 s:"I!'F'),\l';e:::o. sut!J nalepkami Dieurleknzabitych i ranionydl s oraz 67 v.::dętych do rowanFg'J - ;a!!'pki bowiem l'ęd:} jedya:nn
niewoli.
w:doe:mvm mati"m udziału, jilki sklelY
niebezpieczeństwo mu nie zagrała,

.'ll

II

Kfuniia

TUf(Y obsadzili

dominu~ące

sianowi-

ska, mianowicie ła(lcucn gó', wzgórze
I\airam, z którvch mo~na bvł.: o~trzeliwać
stanowiska na górze Kope} ~ które wpadły
później w ich ręce.
Tragiczna śmierć lorda Kitchenera na
wojennym okręcie angielskim, zezkolwiek
nie wywol: na bezpośredniemi działaniami
wojennemi, wywrze bezwątpienia wielkie
wrażenie na ludach mocarstw iwalicyjnych.
Zginął on wtedy, gdy wraz ze swym sztabem jechał do Peter'iburga, gdzie, między
innymi opraćować miał dalszy bieg akcji i
roztrzygnąć wiele kwestji
finansowych,
związanych z wojną. Pozałem, że Angija
przez śmierć Kitchenera ponosi wiel,;ą stratę w osobie doświadczonego swego min:stra wojny i jego oficerów sztabowych,
wypadek ten czyni wrażenie jakiegoś stycałej

sprawy koaEcji.

bsonośr.i

Dopłaty

za metale.

za zakupione

me~3Ie

przez

powiatowy wydział gospodarczy Cesarskoniemieckiego prezydjum poliCji w czasie
od 13 sierpnia 1915 r. do l marca 1!H6 r.
uskutecznione zostaną przy kas~e wojen~
wydziału

nego

oddział

w

Łodzi

surowców

W

Warszawie,

przy ulicy Cegielnianej 20 od godz. 9 rano
do godz. 4 po pol.
a mianowicie:

w czwartek, dnia 8 czerwca 1916 r.

dla odstawców z ulic: DZielnej, Dąbrówki,
Dąbrowskiej, Dobrej. Dolno· \Vscuodniej,
Dzikiei. Dębowej, Dorotea,

w

piątek,

dnia 9 czerwca 1916 roku.

dla odst~n\'eów z ulicy Długiej,

w sobotę, dnia 10 czerwca 1916 roka.
dla odstawców z ulic: Drewnow!'kiej, EwangieHckiej, Ekaterynbnukiei. Emiljl, FabrJ~
Fjałkoł.,,'skiej.

Fiszera,
we wtorek, dtlia 13 czerł.iJca 1916 r.

czuej,

właśoieiela nauyly niedo5taieozną;
ileśó Dalepek 2S prtMwną

pfQśbl\

() doknphmie dals1ej iloŚoi.

Psnns

'*
PIihalówna

SIlofiarowała

Sekcji

13 z'buuo'..illnia whllmym kosdam i nopatuanie w kwiaty sfsejaJneg:l kioaku kwiatowego 1'1 Helenowie i t\lldsnie go pod zawiadywanie Sekcji na obydwa dni św!ąte
(llt.e.

Zarząd S;~kcii wyraża hojnej ofiarodawozyni 83ri ;eCZ!ltl podziękowanIe 1:11 ~ pi'ikną
dian:.

Zarzfid Muzeum

*łaskawie

zaofiarował

lQOo biletów l ważnych
trwania kwesty. Bilety te w

Komitetowi Kwesty

Obwieszczenie
dopłataCh

;

dIs swych okien

prze»

o

06:k~Dd~~ie I

łótbid-3 'hior~ lV wielkiej akcji illlmuillic1el.
Ze \H!Z.ięda na to. del!"gad SekcH 4: t:s
jeszcze odwiedzą. s!d"pr, które przez niepo..
rozumienie lah skutkiem przypsdko~ej nisn-

gmatowego pomazania przez przeznaczenie

zwycięstw, mogących zmienić

w całokształcie polożenia strategicznego na tym froncie.
Dotychczasowe wyniki walk austriacko-rosyjskich doprowadziły, według
sprawozdań urzędowych obu sztabów
głównych, do cofnięcia się wojsk austrjackO'węgierskich
na nieznacznych
odcinkach, a mianowicie na pÓInocy od
Okby o 5 klm., oraz na Wołyniu nad
górną Putiłówką, w okolicy Łucka. Pozatem we wszystkich innych miejscowościach wojska austrjackie, bądź o-gniem artyleryjskim, maszynowym i karabinowym, bądź też bronią biatą, z wielkiemi dla rosjan stratami, odparli ich
szalone, lawinowe ataki piechoty. Co do
podawanych przez komunikaty rosyjskie
liczb zdobytych rzekomo jeńców należy
odnosić się z wielką rezerwą, gdyż rzeczą wiadomą powszechnie jest fakt, że
przesada sztabu petersburskiego w tym
kierunku nie umie nawet zachować, obo.
wiązujących choćby przez niechęć do
narażania się na śmieszność, granic.
Ajencja prasowa przy kwaterze gM~nej austrjach:iej ~apewnia opinję pu.
bUczną, że front austrjacko-węgierski
jest tak silny, iż żadne poważnie;sze

Nr. 15'1.

dla odsta wców z uiic:

FranCiszkańskiej,

Gubernatorskiej.
'li) środę. dnia 14 czerwca 1916 roku
dla odsiaweów z uli 1'; Główne1, Zielonego
Rynku, Gęsiej. Głuchei, Generalskiej. Gra.
nic~mei. Grabowej, Górnej, Głębokiej, Gro.

dzieńsklcj, Henselmana,

Hei!51era J HyPote-

cały cZ'JS

cenie tviko 5 kop. br;rla do nabych na ulicadl refastl oraz przy ka~h:; spodziewać się
nałeży, te publiezność łód3ka I'k'orzysta ze
sposohności odwiedz!?ula tego kulturalnego i
kształcąCego przybytku i tym sposobem po·
łączy

ntiJs emu Guld.
$:

,,?olslda Kursy Pedagcg:ozOB WydziaSzkolnego .Magistratu ID. Łodlli. jako .Se~
keja 1Ci-h organizują nust-:pująca dZlllły
prsc:
Dzid I. Wykłady, l::koe wlorowe. pogadanki ilusiru"ane praelroczami, tablioami
i dallemi atatystyc3!lemf, wejśoie 80 i 15
kop.

łu

D,~iał

II.

\\'ystawłł.

Otwarćie

wysta-

Kurs:!ch li! caorwca o godz. U-ej,
popisem ctóru i orkiestry dzieoięQej te sikowy Da

ły

Gazowni Miejskiej.
Wystawa obejmuje d.iały~

$) PCdIl 9-

e:z;nili:i EPko!ne, W)'d •• wuict"Ra ped!lgogiczne,
metodyczne i dyda:':tYCZilf' o} pomOUB 6tlwl·
,
ne 8~k6 ł, lairl!Ow i t.
e) robótki ddeci" ..
ee slSkół elementsrnych i Qchronełi; d) praGa
pozaszkolne nauczycieli; a) robótki młod$zych
klas źt:ńskich szkół średnich-otwarta ccddsnni13 od 10 do 2 pp. i od 4, do 8 Wietl7••
wejścia 25 i 10 I;op.
Dział HI. Zahawa dllieci~cfl s popIsem
ginmaetyesnym, śpiewami ehóralnemi i orkiestrą dzieeięc; w Helenow:e li ozerwca od
3 do '7 wieez'j weiście 80 i 10 kop.

p.,

-

Wszystkie wymienione wyżej dział"
prac sa W}'iąU:iem działu III-go pru!prow&e
dzone h~dą w lokalu Kursów Pedagog. nrzy

ul. Diielnej Nr. 44.

•

wykładów i lekcji 11Jzoro'U'Jck.
p a fi i., d J ia ł e k 12 a z e r w c li:
g. 12-1 pp. ",O wychowaniu nartido\Vęm.
prof. Zawtldtld;
g. 4-6 pp. "raSIna KrakowskO-Wie ..
lnńskie" z rrze:m:wzami puf. Starki e..
wiCI;

Program

g'.

6-7 wiec,.. "Baa'W!I. naukowe nad

dziećmi· z pne5r()ez~mi

- prof. dr. bteftle
nowaka,
W t l) r & k: ,13 e lG ~ r w e 8. g. 5 -6 Ił!!
..,0 węglu kannennym - . prsez!.'ocz31l1i
- prof. Starkiewict;
ę. 6-7 wiec!'. ,,0 ui:ł&tbte słoneoznym

z przezroczami - pr!.'f. Dominikiewio?;
g. 7 - 8 wieoz. "eJ llpOleeseństwo i
matld winne są niemowlętom"-dr. L. Garliska.

S f o d a 14 () 11 e r we a g. fi - 6 Pp.
"Program wykbrlów arymetyki w 6Ekols
element:lrnej" - prof. K. Tomasl8waki;
g. 6-7 wieoH. "O kometach" - ptef.
Dominikiew ic:z;

,. 7 -8 wlecz. "Kształcenie eharakte..
dzjecka'" - prot. dyr. Sswajeer.
C 21 war t e k 16 l;) 2l e r w c a g. 5-ti
pp. ,.0 nowyeh kiecunkaeb W xYBunłnus(ol...
nym" - ~rof. Piaakowaki;
g. 6 - 1 wieci•• Walka :a chorobami
szkolnem'i"-dr. Haudelsmae;
g. 7-8 wiecz •• 0 czynnolCi3!lh m6l!gu.

fU

- ar.

Mikalaki.

p i fi te k 16 c s D r we a g,. 4: -5 PP.
"Kraje podbiegunowa~ z prselroczllmi-prot.
St;,rkiewiev,
g. 5-6 pp. 1tZagadka wn~tna s:lemi·
wzorowa pogadanh - pref. Dominikiewiu;
g. 5-6 pp... Cewka Rahmkorjb j Plo ..
mienie Reaigena" - prof.. S.3l1ajder W Xlisumm;
g. 6-7 wieClJ. ..Lekcje. WHfowa alIUstyki" - prcf. KoziołkiewiczÓWlllli
g. 7- S wiaol. "Począ.tki aJeia payohi..
rZllego dzieoka" - dr. A. M:tkalaki.
S o b (I t li 17 c III e r w C Ił g. a-1 Pił.
niemi wykbdów wobec organisowan.ej w He..
lenowie isbaWJ;
g. 7 -8 wiec? "Stromr pedagogieIma
nchwał Komisji Edukscyjoej"-prof. Remi..
l1z.ewJiki.
Niedziela 18 clIerwca g. 12l pr. "N?sze tr~dycje wyehowawcze'"-praf.
S"idw:ński.

wykład

Pierwszy

';Zf..'rwca poprzedzony

poniedziałek

12
ll.l'oczystem ogodz. H-ej rallO, rrze~
w

będzie

wystawy (J
i orkiastrf,j dziecięulł
lH';jakiej.
tWIll"i!H!ID

8zkoły G&llOWIlJ

chóry

*'

..

Zarząd pol. kursów pedagogicznyc."
zawiadamia, że czytelnia, na czas orgam·
zowanej wystawy, to jest od 7 do 19-9o

czerwca zostaje

zamkniętłł.o

*

ił
'.
na
kursllch *liaWleszone
hę->
na czas świ&t i wystawy, to jest od soWykłady

dą

boty 10 do poniedziałku 19 czerwca.
ił

Pierwszy

wykład po

*

przerwie

świąt~

clnej odbędzie się w poniedziałek 19--go
czerwca Q godz. 6 wiecz. według zwykłe~
go planu.
tli
ok
'*
d. ...
Biura Sekcji 10.6j otwarte są 60 Slea..
nie na kursach cd godz. 10 do 2 po pol.
od 4 do 8 wieez.
- Jednodniówka 'Iteracka.
Lit.:raci i dziennikarze łódzcy. pra..
gnąc ze swej strony przyczynić się do
powiększenia funduszów wielkiej OgÓl!l?~

krajowej kwesty pod has!em ,.Ratulc:e
dzieci", wydają s1araniem ~woje:n j~dn?·
dniówkę literacką. w której znaJdt11~ Sl~
prace wszystkich, znanycb V:' Łodz~ ,na
polu piśmiennic~em. praco"!ntk6.w plOr~.
Komitet redakCYjny Jednodmówkl stanowl~
pp.: Stefan Gacki, Marceli Sachs i ~m.d
Wojnarowski. Jednodniówa, która WYjdz!e
nakładem prasy łódzkiej. zawierać. będ.z1e
kilkanaście cennych utworów z. dZledz.tny
poezji, nowelistyki, satyry i publtcystylu.
- PrzedsiawhtDis na rzecz .we~
.ty "Ratujoie dzieCi"'.

Na rzecz ogólno .. kralCIlre:el kwesty

... Ratujcie dzieci"" odegraną będZIe!, czwar..
tek d. 15 b. m. w teatrze Pols~m (Ce"

gielniana 53), HO aktowa komedja Al. ~r.
Fredrv Pan Jowialski". W przedstawIe..
niu łis'wie wezmą współudział p. S.a,ch:
nawska z Warszawy, p. Janusz Or1tns~l
(w roli tytułowej)1 reszt~. obsady st~noWlĆ
bt:dą pp.: K. Mathisowa 1 Z. Szperhianka
oraz pp.: E. KuHsz1 1\. Oswald~ Ct. gum..
kawski i J. Hole. I\ierunek rdyserJl objął p. Janusz: Odiński.
.
, Doborowy zespół grającycb, zup.elmo
nowa inscenizacja, starsnna wystawa

1

sty..

lowe kostjumy~ gwarantują w zu~noś
ci wysoki poziom artystyczny tego mw&sującego widowiska.

-

.8

Ni. 1M.

Pr~ymusowa licytacja.
W piątek dnia g czerwca 191.6 roku
- 'Ze Stow. prac1ł1",mlkó, ban.owycb.
sprzedam przez licytacjf: zaraz Z!' goi~w~ę!
1) o g. 9 ·rano przy ul. WoiczanskleJ
(slOpracowano sprawozdanie Sto- Ulasa, wfchowlIiIca W:arsz.K:onserwatorjum,
warzyszenia. za fOk uhległy ł9ł5, kt6re zapowiada si~takte ~biecująco. Poza tem nr. 61. 1 szafę do ubrań i l lustro VI oprawie b ębowej.
.
.
. .
przedstama si.ę w spGsób następujący:
Mw tramwaj<owych.
zorganizOW.2110 kółko dramatyczne.
2)
o
godz.
10
i
pół
rano
pr.zy
ultcy
Na
dzi.eń
1
stvcznia
1916
IOkl1S.tOW.
Na stacjach 'krańcowych juto goCzłonkowie ,pO'W)1ższ:fcb.sekeji zdaliczyło 1292 członk#ów.
.
W>ókZilńskieJ m. 15~ .2 krowy.
łzqn~'e4 i pól rano :czekaćhędą .służbo
wali wtaśnie w niedzielę pierwszy egzamin.
3) o godz. 12 w poło przy. ul. AnW przeciągu roku ubiegł~go utvrorzo- Ze wypadł rlobrze - świan:czyły 'O tern
ye pociągi .dJapł'zewiezienia rodzin 'Pra~
dt:zeja nr. 46. 1 pian:ino~ t kredens, 2 lu:ownikóW tramwaj.-wych. Po naboteń no przy Stow. herbaciarni~, kursy wieczo.. burze oklask6w i ciągle bisowania.
stra, 1 duzy stół dębowy, 12 krzeseł wy,
rGwe, sekcje J)rawną i lekarskll.
tŁwie m6tol'owi i kondu1d.ol'zv.będący
Program by! dość bogaty. Poza pro· . ściełanycb.. 1 toaletę z lustrem, 1 pluszo·
WI!.
1
'Słycznia
r.
ub.
w
kasie
zmrjJm tego na :Sluibie POWl'ócąoo re"
du'kcjami orkies1rowemi, popisywał .się \ wą kanapę i inne meble.
~ .
dowało się 498 rb. 58 kop. W listopadzie
łUzy.
chór, który ()dśpiewał zupełnie poprawnie
4) o godz. 3 po poł. przy ul. Zable;,
otrzymano z ber1ińskego komitetu niesie_Komisja.rzemle/dnicza
"Smierćkozaka" Moniuszki i kilka pieśni
nr. 17, 1 futrQ :męskie, ł .maszynę do szy·
nia pomocy 2;000. marek. Z biiMjoieki ludowych.
'łta załatwian'ia spraw, 'ZWiązanych 'Z rzecia, 1 skrzynię oszkloną i l wstro.
StDW. WJpn,Zycrono 7734 ksiątek,
»wsłamiJ została utworzona. przy StoNastępn1e p. mas wykonał· na fQrte~
Na kursy. wieczorowe de 1stycmia pianie sonatę UemeI:lfiego, a p-na Jemit~
Łódź d. 7 aerw.ca 19ł6 T.
ivany"szeniu techników.
.
f. b. uczęszczało~65 uczni6w.
.
Remisja :ma na celu popieranie zaCyrk. K.omisarz sądowy.
kowska. deklamowała utwory ELy'ego, Ko~
Z seJa:ji praWlłł!j icOfZystato300c7..łoB
trodówe.go wyk-sztakenia rzemieślników.
nopnickiej i Ujejs1cie~o. W drug4ej aę
łów. Kucl1nia przy stow:af'zyS'~niuad 21) .
~ajęcle się sprawą. terminatorów, wyda~ci p. Swidersld deklamował "K:ujawiakalf
sierpnia 1944 r. no 1 styc.zmBr. h. wyd... 1 ..Na zagmdzi:e'" EL••y'ego i .. Ktoby mi .
owanieksią:iek f.a;chowyd:\ i f"p.
Pny Stowarzyszeniu utworzono l'Ó- Ja 53,630 o'bladów izrobHa obrotu '8 139 da.", Konopnickiej, poczem kwartet smycz
ib. 34 kop. P,ócz tego wydano 6039b. kowy uraczył nas paru utworami Mozarta,
~1ezk{}misję posredniczącą w zatarp~:atnych -obiadów, koszt którycb wynosił
pc~.. m.ięcky pracownikami i pracDdawwreszcie zakończyli tęcz;ę'Ść programu pp.
990 J~. 37 kop. Herbaciarnia wydała w Piątkowski i Nowacki kilku bar<:lzo udat~
taml.
przeClągu r.u~.70,8:9sz~lJlnek herbaty
- Z kemiiełlll zage_ó••
nymji aktualnymi KlI.1'plebłmi laumorysiycz1 32,170 . por!:Jł chleba, obró1herbaciarni
{h} Na. wC'Z'tlnJ.juełnposiedzeł1hl Konymi.
Initetu 'Z'lłg:Gl'lMw ncbwalone opł'aoować wyni6sł 4258 rb. 82 kop., czysty zaś zysk ~;i-~ Trzecią część programu wypełniła
249 rb~ 59 .kop•
~~z. ~góh}'We Sl'it:awozda1l:iez nziahl;ail;lści
jed.noaktów~a Beą "SłoWiczek", ode..
K:oopeTatywa przy Stow. na dzień l grana przez pannę C. i rpp. J., KiJ•
.
K:{)mit~tu
zegmll,ów za s~n nł>legły j
.sł.Jc211ia 'r~ b•.licz.fł;a 7QS człOllk6w.
llrzedstawJc je na 'pnyułem zebraniu.
Amatorzy, jakkolwiek greH jeszcze z:p:e. K,apitał z wkładów wynoBił 921 rb.
. - WBZyAiki-.JlędlCB w m~po:rq.Qzenin
wną tremą, wywiązali się jednak ze
Komitetu, zag.enki ~ła.!y r~eJ ~ wy~ Czysty zysk wyniósł 1042 rb. 23 ,kC'p. swych ról dość .dohrze.
Komis1a finansowa miała docbodu .~ rb.
lą tkiam nle~naeEnej ilriei nfi l1:O'Sku13iCh.
. Członkowie zarządu, 'ZaChęceni nie- '
Stwierdzono, u.Seia o.s6b z 'illlteli- 27 kop.
d21p.lnym pow.odzenjem~ zamierzają ząjąc
Sekq'lł le'kars'ka od 9 HSfopada T.nb.
gencji zgłosiło się j otrzymało .zagonki w
się organizacją dalszych sekcji.. mianoCena l/l flakonu, wystarczającego na kilka
do
1
stycznia r. b. udzieliła 154 .kartek wicie: sel«;)'i gl·er fowarzyskich,gimnał'ctku 'bi-eżąc)"m) uatomi.ałt słDSltDłoWD ma- •
miesięcy M:ut..2~2:5.
:do
lekarzy.
Ja. liC2łm zgłaE2ala się .z. ,.oJ~iłjdzl lndllD- '
stycznej, 'Odczytowej, wycieczkowej itd.
1/2flaKonu Mark. 1.25.
Kasa
ubezpieczeniowa
wydaładw6m
f~ .łilobi~r:tją.eej .E~!łDm~gi li DJIlegaejarue.. ,
O F I A·R Y
~nt3 pomo.ey M~~ł'm.
.;
: rodzi rom po 3marlych ałonkach 156 rb.
Pożyczek izapom6g udzielono oa
!!:łożone w kdm. "Gaz. Łódzkiej"'.
- .....y aapitał
i
Zamiast kwiatów w rlniu urodzin 'p.
dla umysłowo chorych w Ratlogoszczu, . ;sumę 346 rb. 12 .kop.
Ogółem
wydaikowano
lO;26'6
rb.
40
Bo
Rubinstejna
N. S. składa na rzecz T-wa
który podczas .operacji wojennych &ko- :
elektryczna palarnia kawy i
Ochrony Kobiet (ul. Andrzeja t6} rb. 2.
to Łodzi bardzo ucierpial,zosiaje 000- kop. Takaż sumanym dochodu..
skład towarów kolonjalnych
Budżet
prz~widywany
Jest
na
Tok
i:roe odhudowy\WnY. Zarząd tlokłada 1916 na sumę W,l00 rb.
Członkowie 'łódzkiego klubu sporlo" .
ulica
PU)TRKOWSKA Hr. 213.
. .
starań, aby wkrót.oe mogły byc otwarte
wego, pragnąc uczcić pamięć zmarłego
PbLECA:
prezesa honorow,ego klubu, Karola Le~
niektóre p a w i I o n y . ( s )
-- %eb .. aniewłaśc. restaulI"hc;i.
Codziennie paloną i surową kavJę, w wy(:s)
Wczoraj
o
godz.
3~ej
flo
polu';'
wińskiego... Sklaclają zamiast .nekrologu
- $z'Czepienie .cSł'7' 00 ...o»1I8j
bOTOWycb gatunkach, prawdziwą rosyJską herbatęfiTm~ .K. l S. P{)powa. W. Wy,dzieciom w szkotach początkowych roz- dniu w lokalu przy ul. Dzielnej ~ 18 ; w pismach l'h. 16 na wpisy szkolne do
SOCKiego i S-ka, czekoladę, kakao, kanuznania redakcji.
odbył.o się· posiedzenie wlaścićieli 1'epoczynają od dziś lekarze szkolni.
sel'Vlly z ryb, sardynki, olivJę nkejską,
Szczepieniu pDillegają dziecinie stauracji pierwszej i drugiej kategorji.
śliwki, rodzynki, migdały i prawaziwy
Przymuscnv.aI
licytacja.
Przewodn~czył- na posiedzeniu p. Tame.
poddane tej· powinności przed grudniem
buljon Maggiego w kostkach.
Na wniosek p. Sznelkiego uCzczono
W piąteku. 9 czerwca 1916 l". o g.
1914 l".
Skład jest otwarty! od 9 12 i 2 - 6.
przez powstanie z miejsc pamięć p.o 11 raniJ w Dąbrowie nI. 23. (Punkt zbor~
- Dz~ci • Ciech.o.cialra"
Sprzedaź hurtowa j detaliczna.
(5) Komitet żydowsko ko}.onji letnich
z.-n6i'lym właścicielu restauracji ś. p.
nylicytantów u. Szturma) . sprzedam przez
Antonim Kifrze.
licytację zaraz za gotówkę:
.
opmcował pr:ojekt. wysłania słabowitych
dzieci na. kUł'a~ję do Ciechocinka.
Następnie rozwazano sprawę zaka2 cwuosobowe wolanty, 2 duże wo~
zu sprzdażywódki od 1 maja.
.
-Łódzka Straż Dgll._'Ocb..
2J ze skrzyniami) 20,000 sZtJ<k cegły paloDziś ogodrinie 6 wieczorem: ćwicze~
Wobec zmniejszen~a się dochodów, n~.
nie sygnalistów' wszystkich 9 .oddziałów w
postanowiono wyst,osować prośbę ao
Biazyczek
dGmu rekwizytnwym S oddziału.
.
prezyd;um policji O zniżenie podatku.
Komisarz sądowy w Łodzi.
detalicznie od Rb. 1.15 łokieć
O godzinie 7. wieczorem: ćwiczenie
Omawiano również sposoby wpłynięcIa
Mlkolajewska N2 5 w podwórzu na pra~o budynek fab
4 oddziału w domu rekwizytowym tego na wlaścicieli domów, w których mieszPrzymuSOft.a licytacja,.
oddziału.
czą się restauracje,o zmniejszenie czynW dobrym punkcie
W piątek dnia 9 czerwca 1916 roku
~ łtmematovaf "Lłma".
szu komornianego lub o rozwiązanie
•
sprzedam przez licytację zaraz za goiwkę .
D,uk.eja teatru ~Lnna· łlprDwadża w kontraktów.
wynaJęCJa
następujące
przedmioty:
f~eb dniach w.spaniaJy obru p. ł• • Balam.... Zv.ri~%ek zawod. pracowników i
.1) o godz. 8 rano przy ul. Konstan- słoneczne 4 lub 3 pokoje z kuchnią i wygodaml
be"; temat do tego 1:lbrazn z.acz.erpDi~t1 wpr.acGwni~ przem.włóknisłego
ul. Radwańoka :N2 3.
tynowskiej
nr. 37~ 1 u.rządzenie restauralita! ze wspaniałego dzieła Gabl'ie}a D'Anniniejszem podaje d.o wiadomości, że w
cyJne,
l
biurko
l
l
stoliczek.
Eł.łBzlo. ObB\!nie ateydńeło to łleJOOJisw,o·
nadchodzącą sobotę w lokalu kuchni
2) o godz. 9 rano przy' ul. Długiej 5,
wane jeat w WaIUawle icieszy,siEj ogroXlV przy ul. Piotrkowskiej nr. 289 (sto~
1 kredens, 1 kanapę pluszową, 1 biurko.
mllem pewruizeniem.
łownia Geyera)· o goo-z. 4 i pól po pot
3) o godz. 10 m. 45 rano przy ulicy
- :z II11,ł&'i1Iowa.
odbędzie się zebranie konsumentów kuZanąd Helenowa podaje· do wiaQO~
Podrzecznej
nr. 8, 1 futro męskie, 3 koł
clmi XIV przy związkachzawod. robotmości odwiedzających ogród! iż wobec codem{)nstruJe nadzwyczajne srcyd%ieło p. t.
ników i 1'9bo:fnlc w następującym po- dry pluszowe, 4 Hcl1ta.rze platerowane.
raz większej ilości fałszywych bon6w fU- rządku:
4) o godz. 11 m. 15 rano przy Sta.
.
btowycb •. kasa przy ogrrubie w Helemrw]e
rym Rynku nr. 10,1 starą maszynę szew.
1) Sprawozdanie zdziałalnogci ku ..
takowych nie przyjmuje.
chni XIV.. oraz zarządu Tanich i hez~ eką, 6 par starych cbolew do butów., 1
PubliezoośćptosZOlla jest. lute o
par~ damskich cholewek i t. p.
płatnych kuchni robotniczych; 2) uwagi
płacenre drobnemi . pieniędzmi, gdyż przy
5) {} godz. lli pół rano przy StaM
i ŻYoCZenla konsumentów.
obecnym braku bilonu wydawanie reszty
rym Rynku nr~ 10. 1 maszynę Singera, 1
Zebranie to ma na celu poinformo~
nastręcza niemało trudności.
lampę wiszącą, 2 obrazy i inne-.
wanie szerszego kola robotników o sta- Drobny GgłeR.ł
.
uj o. godz. 12 m. 15 w poł. przy ut
{br W czol'aj, o godz. 9 ID. 45 wieezD~ nie gospodarki kuchni XlV i zebranie
~mugoweI nr. 12 rozmajte meble.
materjału,
dotyczqcego
stosunku
kół
Iem, wezwano 11 II .oddziały straży DgoioZ
Gorgolewski
wej na 1l1ieę Bpaeerow1ł nr. 35# gdzie Z'8- rohotniczych do podobnych placówek
gospodarczych.
Zebrania
w
innych
kuKomisarz sądowy w to :lZ1.
paliła. się webla,blJdą.ca ł1A Elrhqzie.
chniach, należących do Związku, wkrótPożal' wkrótce nmiejs'Cowiono.Skaiy
ce się odbędą.
.
~aeZD~.
uroozysta Msza św. na intencję
v __ ajowyell.
W pi~e święto ZielonyChSwią~
;k. o godzinie 5 u eJ rano. w .kościele ś~.
Kanis~awa Kostłu ~dpraWłona będzle
b-oczysla Msza św. na lniencję :of'iórli-

~cD.Jlłk.św

Ze

związków

i

stowarzyszeń.

nę muzyczną, zgraną rlosKona1e \Jod energkznąDatutą p. Strzeleckie,go., oraz kwarM
fet smy.czk!nvy, traktujący poważniejszą
muzykę. Chór ruieRun,Y pod dyrekcją p.

<

Nąjlepsze naz~hJf

Teo'do-r WagQer

lała

la

.

Do

"Kino - Mirage" I

§ Ił

o

znak."F. CELNIK".

J

-

Xradziez kart

.a

chleb.

Piekamnvl Z ulicy Wółczańskiej 94,
Robertowi Wernerowi skradziono kart na
dUeb na dwa tysiące runtów. .(a)
-

CZ~ zastąpić

Teatr I mu;yko.

• .,UeJ

dro~znJ mydła, powstał
fKojekt za5tąpienia . ~ artykułu przez
serwatkę. Sposób· ten m'1dawlla jest .trumy

Z powodu

w

Lubelskiem~ gdYż tam

piorą

'.zwykle

",owe. 'ueczy

bieliznę

piorą

c w.

-Ł.

Dziś;

dział

w Helenowi ••

Koncert Popularny.

przy Urzędzie Starszych ZgromadzenIa Kupców

zytorów niemieckich.
Dyrekcja: Bronisław Szulc.
W programie m. i.,: Beethov~n-Sym~
fonja nr. 4.

i Homitecie <liełdowym Łódzkim

nale, również i białegru;h:S2e płótrul~ Na- ,
wet najbardziej przybrudzone śtierki wy~bywająsię przy takiem praniu. plrun i
- Koncert TiUli'. GOł\JtiWY1;1ft 8.z...
utłuSZC2leń.Pi-erze się w d wóchserw.a~
Niedżielny koncert T. O. R. dowiódł.
łbch, »łJajpietw 'aT ciepłej, a llastępnie w
ile zdziałać może nasza młodzież, jeśli
JOrąeeJ; ~voczem jut tyllco trzeba plókae
tył1w :Zł!cb.ce. T·wo G. R.. :otwouyło po~ czystej w~ie. ·Na jedno na1eiy zwró·
dwoje swych skromnych salonów :dopiero
.elf UW!lg~ PW~1ch,abY pr~y praniu nie na wiosnę r. b.
farłybie1izn.JGbalj~ . • kcz ścierały ją w
Członkowie z czasów przoo.woje1lllych
ręku. Ten sposób jest daleko sbttecmiejtego
stopniar.ozproszyH .się. ]t T-wo
:Uf..
.
.....
.
,
zmuszona bylo .organizować się zupełnie

no

lL..i.łt. .. ~e ZgTerza/

na nowo.

łlłiejscowego Oddziału łódzkiego Stowa-·
lZyszeoia lUluczycieli dIr~jań. (a)

czór.T. G. R. posiada

. . Jutro w'ZgiErzu rulstąpi ..otwarcIe

Inanso

Dyrekcja: Tadeusz Mazurkiewicz.
Jutro: Koncert historyczny kompo-

Jmbidy wrejskie ,

w serwatce. Kolosi~ w serwatce dosko-

s.

O.

•

Że przez

próżnowano,

trzy wiosenllemiesiącenie
dowiódł tego niedzielny wiejuż własną

druty-

niniejszym. podaje -do wiadomoścł publicznej, iś z powodu

. pojawienia si-ę sfałszowanychbollów l-rublowych,' przystąpił
do wycofania z obiegu wypuszczonych przez wymienione in-

stytucje bonów l-.ruhlowych.
Wl'miaaa tych ost~tnłch bonów odbywać się będ-zie
w kasaen Wydziału FinansowegQ w gmachu Banku Handlowego w Łodzi w godzinach Dd 10 - 12 i 'pół rano codzien..

nie oprooz .dni

świąteezny(}h~

Nr.

4.
•

T

•
•

t

W

(Ce«.1iełmana 83).
Bilety do na.by~il1. ~ Cukiefai .Gostomskiego, w d. zas wldowlska--w kUJe teatru.

PtJczn'ek O8 w~

Niedzielę,

1:;7.

dnia

WroniedziałBkt dnia 12-gD Czerwca 1916 r.

ReivlerJ.Orliński.

LekCje zbiorowe
języka .niemie~kiego dla dorosłuclf
ID godz. IDleczofflgch. ,Piotrkowska 21.

m.li'.

..oIfIIIIIIIIIIO

od 50 kop. funt hurf;cm rabaty II Druelter.
Sredai.a 2. Uwaga: tylko w sklEtple kolunilll.

~~ij~OH~lo~~~wr~Qt,~IO~]"

Kursy wieczorowe-buchalteryjne

Specjalista

Dr. L PRYBULSi<!

D. SZYMANOWICZA
li S K A Nr. 46.

U!ica.Po.fudniowa .Nl! 2 róg Piołrkows!dej

thrakg zewnętrzne i

ulica P A

włosów

Leczenie e1e!drycznoścr~ elektrolizą (usuwa~
me szpecących włosów.
PrzyjJlll1je od8-1 r.od4-9.P.:m1a 005-6 D.!>.

~

I

Ubezpieczeń

Warszawskiego Tow.

od ognia na

okręg ŁódzkI,

I\~i!~~:~:~:::.~~.~;~:~::.;~na

--P-r-o-~-ł.-mm:lln-a-5c-J.-u-ml!i!illil!iD1-plSlll!ill!llllo-I-~-k-l.eNm ..

__
!!Ill!;192Ml1MIiIiiC-__
l!!i!!2l!1!l!U!iI:I!=!lSlilt

d

ózefa
w

;;W

Łodzi

AMei"M _ _

i

ń
Zawadzka 9.

A'• A'" A'.. AJ•

III "':h!~ ~::!a::~;~!.:

28.

I

i::

.

~eraz
. •ikOł'a~~clt~ sa
Najlepsze ZĘBY sztuczne i

Ewan-I
plomby
róg

O l ~lil'SRW!5!~_~
Leczenie b:nllCOpi'iyczne. Od 9 r. do 6 wiect.

tylko do

wstęp!:!:!

w r:1iesl,kal1lu (Sredni:ł

St1f37.<!.

·,u)

•.. :JZ

c1 .~ -

l, Ii i

l'~ikołajewska

m.

15-~ l2~ 7~

3'!! ł 2~

I-kł. fiimnalium filolOliune B. HRAUDI

6Ar.lłITURY

III

.

-----------------,

przeniesione od. l-go Lipca. d.o ross:zoerz:onego Io"alu przy ul. P'iotrkowakiej Nt". 120
Egr.;aminy przedwa,kncyjne od 8-gll Czerwca. Zapisy codslcJnDie mięii.y 10 - 2.
Do klas wyźszycb pr cx uczennic przyjmowana będ!!: jako wolne słuchaczki, ranienki starsxe
pragnąca uzyskać w przyszłości świadectwo 4·ro klasowe.
'

Lądajcie

skie l

"

a@

Południoma łłra8.

I

"

DJ!!hć w~ządzie. Na.jwiqkna. skono.
hu.rdzo sm8.~Zlla.. Poszukiwani ajenci na Łódź
i prowinc;ę. Łódź,

Krótka 9-13. .

l{edah tor i

wydayca JAN ORODEK {m p. Przejazd 8

TyJtński.

har.lllO tanio sprzedam Piotrkowska 118

le do spUedunill. :Nawrot 42 ewa. ot. 2 Pod g:. 10 r. - 12 w li. i od 3
G Pp.
MieSi:k!\.Dle ston\lcxne 8-4 pokoje z balkonem
1-2 ;piętro ~d..?dy w obrębie: Długiej, Na.
wrot, Wledz:ewskI6J. Dzielnej, potądauy ogródek, po;rli:ebne (ld l Lipca. Oferty '\li' Red. G.
t.. dla K. P.
Mł~da inteligentna. izraeHtka pOl!Xllkuje na wyJlud do Ciechocinka posady lako tows.n:ysska lub do d:tieck:l, n Bkromnem wynagrodzeniem Ofert:v pod .B. B.c w Adm. G. Ł.
i lup"} nowe tanio sprzedam Szosa
M i~"~1iIl(Op
Pahlanicka 50 m. El Nasfeter.
racownia gorsetów a.talji Kęd:l:iarskiej, .Piotrkowska. 132.
ralnia "MMta" poszukuje zdoinej chemlcz:arkl za'raz ul. Główna 31.

P

Posiadacze polis,

RosyjlJkitllf Fran-

R

SlU%1'l:C& potrzebna do wszy/itkiego. sa skro.
nem w;rnagrQdxeniQm Puejasd 65 Dl. 49.
Sttoa sumIenny sarn" potrJlieb:ny LUtSy 54.

S:z;a:tq 1 loah

li;

Mikcła.jewdu,

Ulatanoami 8prz:eLm tanto.

413 ID. 1.
TaniO lipr:!odaID meble z dwuch pokol.
11 m. l G w oficynie lewej•

Rutynowany pedagog
Nanczy~let pro.glmn. i atnd. poUt. petara. pl'Jtsj.

W

W.

Ofert\" pod ..Sf',A)- w G.L.
owery, męski i dams.ltt. maCo uiywan~ apa
dam RSp;'owlIka. 2 ID.. 16..
esorkę małą bryczkę prawie naw" tanio sprzedaDl
R Szopa Pabjan!cka ·13 kuźnia.

B
O

dolny kowal (zuszfeger) i

Wtih'ś

~ 2~

rzemieślnfc%ej.

IIl'!lJe lekCje na czas wakacji letnich

ślusa
rze na gięte roboty oraz chłop·
cy chcący nauczyć się ślusarstwa.
mog~ się zgłosić Długa Hg 162.

Akuszerłra,
pr:t.yjmuje chore nasiala porad, biednym ustępstwo. Piotrkowska 223 m. 2ii.

m,*esl*ęczn.-e i.zlLrolw;
włę~"j osoby
mag,
ulltollunkowane !te h:mdlowo-prsemystowej Inł!

M

,•

t,lke herbaty

w. ptynie.

mja,

SzmrIlewlcz,

bardowo, kupuje Brzezińs:lal

10 Placek.

300 rb•

L
A

mWmE__~__________~______________Em____~_" _____________

od 50-iu kop. funt hurtem taniej.

Maszyny do 8xycia. i kwity 10m:-

ensk.foh i Amery.
kańskfch Tow. Ubezpioczerl na ł"oie li; ostatnich '1 lat, proszeni sI}: we 'Vłasn~ interesie o
łn~ka.we złożnnie swych adresów w Red. Gu.
Ład.. pod • 'PQli~l!. c '

S
A

llóosta.n~

Piotrk. 95 róg Andrzeja.

,

L0di. Piotrkowska 100.

Heleny Cholewickiej (:ft1ikolajewska 83 róg E,vang.)

~. MirtenblIum łódź,

z okazji

ScbmecheJ i Rosa er

~ kl.lakład Bankowy ień~ki oraz ~lkoła DUJDotoW. kuednK.

hurtowa.

MARyI(.
36, 32, 26~

J[orzysłajóle

lM Ł.odzi, Dzielna J'\i2 57 01
Egzaminy wstępne przedwakacyjne rospoc::mą si'} Hl Czerwc3. o godz. S r:lno. Przy gimnazjum egzystuj,!: prócz ośmiu normalnych klas, dwie wstępne "-łasyl ~nizsza i wyzsża ,
oraz !dasa el\'m·1HJ'ta:-na dla ch!opców od G-S lat. Podania przyjmuje si'} codziennie od 1::-::? pp.

sprzedaż

lOk....

kupić tan{ct
tapicersko. atolllr->

świąt

BLUZIU BATYSTOWE

bcasy skórzane

A• A• A•

ska

PALTA DAIIStUE

inbrmacje i zapisY

Piotrkowska .J\f2 25.

meble nowe 1 nłiywane
skie Nawrot Jił S7.

Magiel

18.

G.

lłłydło (J ~StO~lłO

A.A"A. A• A.A
Z lo,
powodu Zmiany
"
motu.

B
DO

Kand. nauK. matem. 1\\. Szwajcera i i-'rmJ. r:aw t. Sz:w;;j<:cr:l.

ul.

ne naJian!aj w du:-

Alpa.gowe, piękne marynarki mocne spodnie
letnlł1 Piotrkowska 145 m. 34.
ardzo tanio udziela lekcjI starszy uczeń gimnazjUlll
Wla~omośt w Adm. G. Ł
!!pr:o;sdsnia urządzenie po skJepie kolonia!.
nY~1 azyldy nOwe. Wiadomość Benedykta 41
u własciciela domn.
Dł"zewo. Hurtowy i detaliczny ehrześcja]i!!ld.
skład drzewa opa.łQwego. Drzewo suche rllbane po. 43 i po 36 kop. pud ul. Franciszka.ń.

11>

Łodzi,

•

P.()~eca m~g!\z:yn mebli WladysławA Romislow_
Sltlego PIOtrkowskI!. 116 I riętr,} front.

Po cenach dawniejszyoh

w

ĄJ Meble ~owe i używa.

żym wybor.t.'3 <!raz Łóżka metalowe wózki i welocypedy G:tlemęco, wanny, krzesła wiedeńskie.

F gzaminy wstępne przedwakacyjne zaczną SIę dn. 14-go ćzerwca.

W Łodzi, ul. Mikofajews· a 18.
\\' s:erpnru r. b., otwarte ZO: tHl3; j:lasy wstępne: młodsza i

:1

DROBIlE:

NOtiO" P.p. laskowski i Posenbaum otrzymali ajf\utuf:

~li@ Pa~iani[ki@i.

ind w;:;

AgnieSZka Wrzesinsk.t
a pas;po nIemiec
wyuany przy ul. EwangleUckfeł 10.
leunora Łengocltll sgu6li. paasport nlem.ieGa
wydauy t'u}" ul. Su.walskiej 11.
tol111hna Bobcu.JĆ sgubita paup!#rt niemiecki

E

M"Wydtmy Km. Brus!.!.
Wolaka zgubiła pusport niemieCiiii
Ml\tjanutl.
wydany przy ul. HnwaIllxte 6.
%

Pl'!:yspo1!abls. do egzaminów watępn.. popra.wk.
'. 1 matury. Zgt01!:l:enia od :3 - () l..Ódi. Mikoła.
':.:....,
jewl!b f;7 m, 26 ofi;YDli partol'.
,

Na maszynie rotacyj:lel w t!.:lc:z;ni JANA v!{OU!{A Puejaz;d,

ił.

-

Ded.tek tlo

"a•••'"

Ł6dzkiej&·
Nt 151.

CZWARTlK,8 CZERWCA 1916 ROKU.
łae kaida l1łamnwlę, które z wysełmłęteJ
pierał Inatki 8sie dzisiaj trucizn~t to Pl'Y"
'SZły bbywałeI kłajll, ud którego .dr~ia i

łmjulslJl'L~
l",'aałujcili .112106111•

W 'olta'tńii'tl '-nllłDel'ZfJ -.'l'ygodt1ika

.

ł"ł'hu~rónfle~.
1.'. ~8k.· idS I." enUikarz.,
~
~&1ł arłykul.. p. t ..

h.,.b.... .. '

c.

;ltatul. bteer·.· ~ łeb,

W

JrtórY11l

"\:Ob, ....~ t ~ych słowach,
~t. ll'Ueeilte.· ....... hJkwe8'\y ngóloo..
lk'ralIni'4ltt.yłac2l1nY1btkfwili& 'poniżej~

....Mwłlja ilaWM mlBibnych lat, iak

~lo'ftld·ftfi., llUesniony POO clsni-etn zi'elomyCb ~eW' parkU laliienkOwakiego, prze...
waYIai.lł -prżed Mnemi 'Oczami epilog

Włebj kwelity ln1ł.J&we~lron~l31t'Stylowy
'1Wlell'tt'ze królewsKim wPomarańozarni.
Itril :std, pani Grabowska,- k$illż~ Józef,

· siły :żalety 'najwszeohstronnlej pojęty do, b robyt Pol.ki jutrzejszej, ze kałde • tych
wątlych dzieci. któr9snujl} się\llieami
miast lub wylegają bosu i w k08zulinaeh;.
przepasanych krajką, na drogi. wiejsKie.
nleswiedoma ani Wielkiej katą.słrofy dziejowęj~ ani wielkiej chwili, którll prlli8zyW"A
'()jezY21na - to zastępy. powołane do stanQ.r
wienia o losach tej ojczyzny, to jej opareiB, chluba i duma, nadzieja i wiara.
'
:. Jakiei tedy 'będzie to oparcie. jaka
chluba. i duma, jaka nadzieja i wiara,"jeś'i
owi przyszli obywatele, przyszli ojcowie i
· przyęzłe matkI, wejdą vi zycie lIInadw....
tlonem 'zdrowiem, s niedorozwojeM lisY"
cznym, Ił bezkrwistymi, wycieńczonymi o~

domek i lliaty pałae.' wpatrzony w · gani~mami, z przygasłem okiem, . l!S silpa-:dniętl} piersią, zmiljJśniamf, niezdolnelńł
wodneł knowód łiJ.bttdzi na stawie
~ słodkie tony ;nllanell-Wojciecba DIudo pracy?
'.
W zrozumieniu tej odpowiedzialno:gorajaz wiaku XVI-gb, a pOnieh' pełen · .
'czaru menuet z symfonji b..dul A.ntoniego ~oi, jaka ciąży na nas III przeprowadzenie'
tego z3stępa młodyoh sił narodu przu
Milwlda, frakiJźaboty~ pudrowane peruki,
końcowy okres wojny, wezwala Rada GM..
!8zeleszczlłce robrony - wszystko przeniewna Opiekuńcza cał~ społeczność polakIl
!BinDe iI.państw.1 wyobraini i' postawione
w ramach rzeczywistOŚCi. 'w stylowej oprado ofiarnośoi na rzeo ,dzieci polskieh.
.
Dzieci te trzeba nakarmić. Niemowhw.ienajBtJlowszego cbybaw Europie teatom w Warszawie. w Łodllli i w innyoh mia-tru."dworskiego'll., iaki 'lIlOstawił po Bobie
w SriUściźnie wiek XVIII-ty królewskiej stacb większych tl'lleba dostarozyć mleka.
w on 'czas Warszawie. hołdującej za prze- starszym trzeba dać chooiaż w przybliięnin
,wodem iprzykładem Najjaśniejszego Pana . atraw!J taką,' jakiej wymaga Ich wie1r~ieh
klasycznym formom w architekturze, w normalny rozwój fisycsoy. O ile nie mauleda
zboczeniom i zw:yrodnieniu.
.eztuoe i w poezji ••.
Kości ieh potrllebnj~ fosCora f wapna.
I nagle, po tym śnie, rzeczywistość
iehtkanki mięśniowe dopomiuajl} się obial.
nasza dZisiejsza o nieubłaganych, ostrych
ko. A tymozasem oała Chemia naszego cokontllraclidnia powszedniego Warszawy,
dlJienusgo odiywiania uległa od kiJkumie ..
bory1r:ającej ~&ię. z niedostatkiem, niezło
sięoy przewrotowi. Sztuka lekarskabadIł,
mnie .stojl}cej przy haśle przetrwania. prouważa, ąotuje. Statystyka zbiera cyfry wy-<
wadzllCej BWOjl} wł1!llkąakcjfJ 'jałmułniczlł
mowne, niera&: palne grozy i wstrsl}sa;l}ce. ,
ił niesłychanie c!mjnemokiemi uchem na
Cyfry te roaDą, piętrzą, się przed nami, za·
kajał} p9trz:ebę, na ksidlł niedolę; z wia..
ł-Ił niszach wian" w Iepuejutroswoje i ca- · st~pują nam drogę i powtarzają coral!! głO
śniej, t coraz wi~ksz'ym naciskiem: .ratujofe
~ narodu.
.
Nie prsebl'zmiało jellzulle wołanie o dziecil"
I pod wpływem tego głosu w sercach .
11mnoe dla «akoły . polskiej, a oto juzrozpolskich staje Bi~ cud. Pęka ostatnia Bk~..
lega elidę, skupiajlłce tym razem kraj' cały
rnpa egoizmu, opancernjącego jednoBtkę~
wjednoIItym wysiłku woli•. haBło: .raluj..
Niema juk dzieoi "moich"•• twoich", dzieci
mil bieci!"
..• Ratujcie dzieoiw-te znllCzy ratujcie
przyjaciela czy sąsiada. są tylko dzieoi polIbt:a.łg

nnlro

okruszyoą. ostatni' krUPił,

która poso.tała
okrttBlyn~ i ta
kr\ipa póid.i~ właśnie dla dzieci, pokrzepi
je i pOlywi, polwOJi im, naByeiwazy gł6d,
Z' uśmiechem apojrze& na 'wiał i radować się
,,!iosennem słońcem, które przedewBlystkiem

W sBsobnieJssej

sptżarni.

Ta

dla nich 'wleoi.
Jak Iiliemia naSIla szeroka i długa hrsmi
hasło "ntujcie!W Uderzyło, jak dzwon na
wysokich czatowniach lias~go zyoia i zbiegło ku jego nizinom, aby pOłl\Csyó i I!espo1Ić wszystkioh w jednym ezynie, w jednam
gorą.eemumiłowaniu Sp1'8wy. która jest sprawą życia, przeoiwstawiająoego siQ 'mierei f
zagładzia.

I już V( tem wspólnem odezwaniu slo
:całego narodll na skierowane ku niemu wo..
łallie

flapowiada

si~ Bwycięstwozycia.

Ono

jest Silniejsze, ono potrafi pokonać wszystko
i przetrwać wszystko w imię sił, w które
uposażyła je oajtwardsza Ile wszystkich wolli istnienia, wola bytu, wola trwania, swoi·

ata kaidemuzyoiu w Naturze.
Hasło rzuoone wczoraj, przedwczoraj,
tatr niedawno jeszoze, a id jadno serce po..
dało je drugiemu. juz szerokim krQgiem rOBnjosło siEi) po całym kraju, sakołatało do dworów wiejskioh. która otwierajIł' się gościnnie
dla dzieoi z miast, zastukało w tęozuj"ce o
zaohodsie szyby plebanii i oto wyszedł naprzeCiw niemu z .chrystusowemi słowy na nstaoh opiekun ludu-kapłan i poniósł je, jak
pocieszenie, pomiędzy szerokie rzesze; zatrze..
potało się, niby jaskółka, zwiastująca wiosnę, ponad Bzaremi strzechami cbat, ponio ..
Ido si~ echami przez rogorzeliska i rzuoiło
słowo otuchy nad zWl}glonymi Bzczą,tkami
siedzib lucbkioh. a potem poszło wązkiemi
ulicami miast, obiło st~'o ściany mrocznych
kamienio,zsłlłpiło do wilgotnyoh
suterl'D,
wspięło się po kręty oh schodach na robotni..
oze poddasza i w

S!nękane

i

trwogą zdjęte

o

życie

dla dzieci serca rodziców tohnęło pokrzepienie i wiarę,.ze dsieoi będą urato-

wane."

Z sali odCZjI io;vej.
Amerykilt-pretegent dr. Kotowicz z Warszawy.

"Współczesna potęga

skie, dzieci .nasze-. diieci oałego narodu,
W niedzielę, dnia 4 b. m., w lokalu
dsieci tej biednej, znQkańej ziemi, która, taka,
zasolma i. tak bogata w chJeb, niema w tej . .Rady Związków.i Stowarzyszeń robotni'ehwili'OtilelJ9.; abY' mógła nim ·wszystkioh na- .cZych przy ulicy Pustej .N2 6 odbył się
pierwszy z cyklu odczytów, zapowiedzia· k"rmió .do By ta.
.
A jednak dla wszystkich wystarczyć nych l organizowanych przez robotnicze
więeejrlłlr,gotowyeh do pracy nad jet umusi, choćby przyszło ,dzielić się ostatnią,· Stowarzyszenie oświatowe "Światlo".
prawą i zaDu:dowsniem. Nie zapominajcie,

pr.zyszłośćnarodu. . uczyńcie wszYBtko. co
w .waszej mocy, aby Złł.ChowaĆjaknajwi~
cej życia tefziemi. spustonoDejprzez woinę, ,abYSapeWDieiej j8kna;w:H~l{Szłł iloŚĆ
:sere, bijąQYch dianie) miłością;' jak naj-

.
Odczyt wygłosił dr. Leon Kotowicz
z Warszawy, p. t ••Współczesna potęga
Ameryki-.
.
Obszerna sala Rady Związków była
wypełniona tak szczelnie, że znaczna
część słuchacz6w była zmuszona stać
dla braku miejsca, a wielu wog6łe nie
moglo się już dostać na salę. Obecnych
na sali było około 700-800 osób, prawie
wyłącznie robotników.
. Pomimo niesprzyjających warunk6w,
jak ciasnota lokalu, brak miejsc siedzą>cych, zła akustyka i t. p., zebrani' słu
chali odczytu z najwyższem zainteresowaniem, które nie osłabło w ciągu pi~"
au z g6rą kwadrans6w.
Prelegent swym zajmującym wykła
dem potrafił zająć uwagę j zainteresować słuchacz6w. Wspomniawszy o tern.
że już oddawna Ameryka była krajem
potężnie oddziaływającym na umysły i
wyobraźnię lud6w europejskich, dr. Kotowicz scharakteryzował niezwykle szybki, wprost wybuchowy rozwój przemysłowy, kulturalny i ogólnospołeczny Sta..
nów Zjednoczonych w osbtniem stule:
ciu, wspomniał o postępach kolonizacji
dziewiczych gruntów, przytoczył cyfry.
dotyczące miast, oraz ~ozwiódl się nad
niezmierzonemi bogactwami mineralnemi tego państwa. W ostatnich dziesiąŁ·
kach lat Stany Zjednoczone stały się
krajem wybitnie przemysłowym.
Tak samo jak w pierwszęj połowie
zeszłego stulecia Stany Zjednoczone
górowały nad "Starą Ziemią" produkcjll
r.olniczą. zalewały
rynki europejskie
swoją wyborową a tanią pszenicą, tak
samo obecnie górują już w wytwarzaniu
węgla, żelaza i stali. Wojna obecna
stworzyła dla przemysłu amerykańskiego
nowe rynki, nowe podniety. Wszystkie
państwa koalicyjne, których technika i
produkcja nie stoją na dostatecznie wysokim stopniu rozwoju, ogromną część
swego zapotrzebowania na amunkję i
wszelkie pomocnicze środki wojskowe
kierują do Stanów Zjednoczonych. Na
przemysł amerykański spada złoty deszcz.
Już przed wojną wartość produkcji wę
gla i surowca żelaznego Stanów Zjednoczonych przewyższała takaż sama wartośćdwu najbardzief'przemyslowych w
Europie, t. j. Anglji i Niemiec. choć cO'"
. prawda produkcja niemiecka. rosła pod
koniec szybciej, niż· amerykaiiska.
Zdaniem prele~enta ten rozwój

Rozpoczynają nanowo.
. oczy .pragnęły pana zobaczyć; a uszy- Ale pan... zupełnie się poprawił?
-. BynaJmniej, gdyż są wyleczeni usłyszeć glos pański.
-zapytał mr. Higgs, z trudnością ukry"
na podstawie naułowej.
.
.'.
Tyradę prze~'ała DolIy, W'1osząca
wając swój przestrach•
...;.. Jak pan ~ata.; J4 wiendylW,4ł, ~ostbeef.. Mr. Higgs uprzejmie zaprosił,
- Ta~ się spodziewam - odrzekł
że od Czasu' jak pan .jest w tytb~,
samueta>Bu.rge· do stołu.'
mr. Burge bez wielkiego przekonania.mamy bezustanną procesję obdatIus~w,
- Jakże się ma nasz drogi ms. Zobaczym.y zresztą, bó właśnie przyby"
N
ł
którzY'·. Pl'zycho~zą niewiadomó s~~
CJal'k? -- zapytał, nakładając ogromną łem tu na próbę.
.
, owe ił..
gOSp.oOOTUją tu ,jak u siebie, wydrWiWa- porqę na' talerz gościa.
Panu Higgs tchu zabrakło.
.
Już od paru .godzin mister Higges.
jąnas...
. ' .'.
- Doskonale, dzięk~ję panu _'{)d- Jeżeli b,prę się pokusie-m6wil,
powszechnIe szanowany ju18iler w Dun"
..:.-. Moźe byc, Dony.... Ale weź pod pari:By:~e, nie pr-zerr!wając łed~~.
dalęj Sa~uel Bur,se, czyniąc szeroki'
,cambe, mierzył wzdłuz i wszerzpok6j uwagę, że ci biedacy~ któryc.b złe in- A czy zadowolony z wyrilkuswej ge~t w stronę sklepu - ~żelipotrafię
jadalny...Wzl'ok jego od wskazówek ze- stynkiy -popchnęły do 'występlru, dopie- pracy? Czy starania jego zaws~ są 11- przebyć tu caJy ty.dzień, nie tykając ko;gara przechodził' na stół, nakryty na roco~ dzięki naszej metodzie•. powró- wieńczone powodzeniem?
sztowności. które mam pod ręką, to je"
' c i l i na dobrą.drogę. Kałdy.z członków.
- Powodzeniem? To wyraz za stem zupełnie wyleczony, nięprawdaż?
,dwie osohy..
(CO 4Jani myślisz D s~niu się
klubu po kolei gości ich u siebie czas słaby. On odnosi tryumfy. NiktnieMJster Higgs, z rękam.i kurczowo
,ror. 8urge? - zapytał swej gosPDjyni.
jakiś, traktując po pl'ZYjciels~u. Jest to
!lltńe mu się. opneć. Pomyśl pan tylko!
zaciśriiętemi na stole, w niemem prze-'""""7'"Przyjedzie 'zapewne ostatnim po-naJlepszy sposób umocnienia ~ic.h W do" -W przeciągu tygodnia wyleczył tr1:ech rażeni1'{ wpatrywał się w swego gościa•
.ciąg1em - odrzekla:Dotły.. patr.ząc il'D- br,ch postanowieniach. Pr~yaent klu- . złodziej6w kieszonkowych, dw6,cl\ )*u·
- Nasz pre~ydent - zaczął znowu
'Wnie! na zegar..- Niecb:PaIl sii}lhie do .bu, ror. Clark, chwali bardzo Samuela .' JaBteników, cztery' kleptomanki łpół Samuel Burge-polożył mi rękę na rastołu;, ,podam już obi&ł.
BUl'g.e.
tuzina pijaków. .
mieniu, mówiąc: )łSłućhaj, Samuelu,
Mister Higgs~estchnl}t.
. ' - .Zalo.zę: si~ Ze jest to in~h'yga~
Mr~ Higgs lekRiem g~iem
przepęd~isz tydzień. w Duncombe u pana
.- .Nie .byłbym . WCAle .gd tego* ;ale' WÓ1'YJ Jak wielu -lnnych, naduZyJe' pai\'.. wyraii} swoje ;podziwienie.
Higgsa, który ma sklep pełen klejnotów".
- A pana on tak!e nawrócił?
- Ale przypuśćmy, że pan nie od..
naszemu przyjaeielowilChće :si~ jeść sklej dobl'ocL
jesrzcze więcej 'nit:mni~" .
.
-- Je$td bardzo podejrzliwa i nie '
- W ,~adziescia cztery godzinl nie~iesz nad sobą zwycięstwa - rzekł z
. - :3akże pan 'mo.z~ naz.ywać lP,r.zy.. . wjer~ysz wJ ~06ć poprawy. Gdyby To bylo jak~ objawienie. W sobotę w,ysiłkiem jubiler.
jaCielem człowieka, któ.regopan J'ligdy \ cię Btuc:ha6. ntebt się nie powinno robić bylem jeszcze prostym sruchaczem, a
- Możemy zrobić tylko to, co jest
w życiu·' nie'· wiilzial! ..A~ .od ,czasu ,dy.· ala·. zbttkąnych, T''11)cztlSem.· my się niejlIt następnej niedzieli nawró.conym. Mr. w naszej mocy-odparl Burge z" nama"
:pan należy do -tegekIUbu, .który ,s~ ·tak , 'mylim,.. ~kona cię o tern oczekiwa~' ·C.Jark .nie mógł' się nadziwić tak szybkiej szcżeniem.. - Przygotowany jestem na
dziwrue. nazyw~....
. ' ny przez nu Samuel Burge... Ale to k u r a c j i . .
walkę.
'. >~ H. N.K., cóż 'jest w {em .dziw,ne.. ~ on pr.zy~wa-doda.l ml'. Higgs,
- A zatem w młodo§ci byłeś pan...
Mr. Higgs już go nie słuchal, gdyz
jgo11e tr.zy 1it~r}" ',znaczą: .Humanita.rno ~~e Ot1gtos dzwonka.
'. ~azano ~na... jak2:eby powiedzieć? za' rpzft1yślał nad tem, w jaki spos6b wy..
]Na"ukowy :Klub.. :tIumanitarnx.i NaJ,lkp...
nieco... lek.komyślnego.
Wikła'iS się z sytuacji, w którą wtrąciła
~yzariiwJJtI Je§~cz~ 'te,go 4ptychoz.M
'*
- Lekkomyslnego?-powfórzył mr. ,go gorliwość nieosfr.ożnego prezydenta.
.Nie mylił :się. DolIy, która' z nie- Burge !bnem obrażonym. - To mi się Wydało mu 8i~ najprosfszem ulokowac;nie .byloJ
. ....:....cp~t~t lP,an >m6wi1 Czy pan my'" ~ !poszła otworzyć dlzwj, w kilka • podoba.
' S a m u e l a Burge w hotelu. Po krótkiem
:Śli;ł :źę ,nikt ~ea. 1flane,m :ni~ :za.JtnDwal ~ p,6.źnlejwpl'owadziła >do pokoju
- Ach, nie obstaję przy tem; za- wahaniU wyjawił mu swój zamiar.
się Jti6Szcz~wy,m:W
. . ' .osob~ która,podług zapewnień klubu. .pewne t:ze~z przesadzono.
- Jaktof-zawołal nawrócony wla...
lł·:o..l~y:b~z· ;wz,~t~ttu lila :SDC3lnek. byta ~jącymdowodem skuteczlloŚei me-J..ei$~o1.lly5Inego?-powtQ.rzyłzrio. mywacz, odsuwając swój talerz z, obulna:I~tęy pam,l :łiigg~, W1:ruszyla lI'łlml0· .. tódYJ,pfzez niego' propagowanej. JeżeH _.,~,.;5a~u.~Burge, uderzając Vi stól' porzeniem;.....Mam mieszkać w hotelu, gdy
~n~m.i.· .
..
: jednak mT. Higgs SpOdziewał się ujrze6 --,,~ąpięś'Cią. - Sama Burge, nawróco- prezydent Clal'k zadał sobie tyle trudu,
. .i~J~ jej .chlebodawc;.l ,odparł :niecie:r'" ! .ascetę, tozosfal .zaWiedziony w swoich nej!o włamyWaCza nazywają człowiekiem aby z panską pomocą poddać mnie o"
tP1i~e; '- .
.
.. DczeNkłWanlacTh....." L..
.__ 1IeKkomYJŚIWT.'
01-' 'bl d . . b
statecznej próbie!
...,..llJ~?,.a?!ymówilem d, D.()Uy,:te'
.. owoprzy"':'.Y",Y:U-Ył "Wy'~ił tęgi i ru-.: Ał\tu.-zaw cH,
e n'le ju i..
- Prezydent J;lie miał prawa wy-,
:nlem~ :Ż~ił,n~gcizwiązk.u międzyn.lizvm
:m1a.ny, l!1iilł .ogromne ręce i grube war'" ler.-Wla...
stawiać pana na tak niebezpiecznąpr6lk.l1łj)~W) .a.Pdnionymi dotychc;za$ ,u~n" >g".l.. Ascetę pr~ypomnlał nieco tylko jego
~, ...mywacza, ~ak jestf-dokończyl bę - rzekł z powagą mr. Higgs. - Nie
Jbmj irNfgJj~,r~fzja.Wiadl:mlo.l że' fit~IJ)''' układ} peten po:kory, z ht6rym me lico- Samuel Burge. - ł lo nie bylejakiego. m6glbym spać spokojnie wiedząc, że
1b'g"p'kl'~.ej ...t o.!łd?\wna. Ale my' w.aty niewr,ęlkie, przebległeoczy, napół
Niech mnie licho porwie, jeżeli nie znam pan tu walczy z silną pokusą.
.
fi.N.J~nlY fltiłniropj-ę ~aukową.....Hp._1iakJoyf e okularamL
wszystkich więzień w starej Angljif
- Właśnie o to chodzi, żeby pr6."
łom §@je J.-J.ts~~~ramI9J\jlmi, jak .ci ;sił;
,- Czy mam. przyjemność widzieć Trzem czy czterem policjantom skręci.. ha była decydująca. Radzę tylko panu
lI\9~ pgW.t.v~.mj'~~U"~9"Wll. J1ł.k
mr~ Samuela Blirgell-zapytał jubiler. !t· lem kark, nie m6wiąc o nogach złama..
P? przyjaci~lskł!J abyś w chwili pokusy
~~.91:w:l~~~h91~Y &1{j1~, my Jec~y....
-- Tak jest,mr.. Higgs. Jakże jes-~ . nVGh' prZ'ezemniei głowach rozbity~hf me wchodZ1ł mI w drogę. Mógłbym pat1.!łY~h.gf~»y,gJl~z~,.~.§mf.wYlmSh!lW3..tęm sze~ę§Hwy,że mogę pana poznaó-2 I
'? !!lnie prezyde~tClark śmi~ J?o- na zgnieść. jak kurczę, bo nie panuJ,
#J~ §.r;9!l~, .' :na ;:4o~~lęl9w" ..' :zpj.'()anial'zy,. ~?~ ~ość, patrz~c !la gospo~r~a z zą..{ . wlędZł~C, że Je~tem. meco lekkomyslnyml
wtedy nad sobą.
~P~"fł~l'.ag,§J~ -łyłk9Wylę~~IJ'
'J~~lem l f9Zl'ZewmeJnem.~. Jaktemoje " Czegóz chse WU~ge)'l
Mr.Higgsuśmiechną~sięz wysiłkiem.

'W.'JACOOs..

'*..

:0

..

-

przemysłu metalowego będzie mial dla
Ameryki daleko sięgające następstwa,
ponieważ stwarza on podstawę dla zaborczego imp{;l'jalizmu amerykańskiego_
Na podstawie róźnych paraleli historycznych prelegent broni tezy. źe o He
pierw~ okres kapItalizmu we ws~st·
kich krajach opierał się przedewszystkiem na rozwoju przemysIu hawefnianego. i ko.jarzyt się z dążnościami pokojowemi odpowiednich kół burżuazji, to
następny okres, przeżywany przez nas
obecnie nadaje największe znaczenie
przemysłowi górniczo - hutniczemu, a
zwłaszcza, żelaznemu i pcha kierownicze kola przemysłowe do zaborczej polityki imperjalistycznej.
W Stanach Zjednoczonych ten rorwój
wielkoprzemysłowy osiągnął albo osiąga
swój najwyższy stopień. Wszystkie najważniejsze gałęzie przemysłu :znajdują się
we władzy potężnych trustów i karteli. W

!HI Europę {S.942,266 g!dw}.
Powstała 2" Ś fl!~;<;attil. c~ęsć iydó'" rosdaia·
lone je !Ot U:1 iBlIS części gwit!ł!l, wsród których vif'rWBZe m.it'j9~e zajmuje .A.. lU a ryk a:
1,89:1,409 (H~~).

Nieule:łnie od tego p1':leltheDtłO
3,000 rb. na kupno zMż i odstąpienie siar..
na siewnego po cenach zniżonych do dwu
trzecich cen IlliejsccwycA naibiadnieiu,,yD.,
w formie bezprccentti'l,vyeh potyelek "ru.
tnych (przed l alyeznra HH7 r.;

75%. przypilił!!.

Z Warsza.y.

W oOI'lLie E,rCillY najwlfiKsz!l Hedl!\
Ouzllllc:a się panstwo rosyjskie, romimo. iywei :.,bem nseji. jdą iywi w tym kierunku.

Pe 6-ciu

lałach..

Pn:ybył do Wa1'8u.wy p.. Rabań zieIder. znany w UliSZf'lll mit>tkie właściciel
fahrTki i składu broni. 4:l:ł0118k wIelu tę
war~Yi>twa~rtowych.
P. Z;e.uler opuśeił WalsuWQ pHed
fi-cia laty. <>Głośny był wów4:zas proeett,
wytoczony D~ Ziaglerowi pad erfutem
"drsd, stanu' sa dosbrcza;nre broni do Per..
;j1, grożący kaN) śmierci. Uwolniony za
wysoką kaucją. p. Ziegler wyjeellał:ta grsn:cę i Isłoiy! fabrykę broni Vi Liega VI
Belgii" którą prtrwau:>il do o5tailłitlD eza~

Liczb" żydów w Rosji doszła bowiem głów
5,110,548. Z inaych ZliŚ panstw, oOt:hodsą.
rycn nas przedews:>ijatldeffi, wym:enić trseba
Allstrj~ z 1,224,899 i Niemcy li 601,862 ~.
dami. Lic~bil iydów, zamieszlmil\cJch te trzy
państv;a rosbioro"e. wynosi prawie 7 milla-

nów, czyli niemal 4fa ogólu Soldów europa!.
skich.

wobeo tego rzecl1l
żydów, miesskająryeh w l\"j'mienionyrh trzech państwacil.
puyrada na zie-mie polaki". Nll.jooWSQ iednak statsstyka Polski (Kraków. 1915) nie
In{eresuią('ą będzie

dowiedzieć sięt jab część

RÓW.

Zmiany poIityene

pozwoliły

obecnie

p. Zieglernwi na pownit do Warasawys z

daje na io P1tlluie be~pllśredniej liesbuwej

którą łączy

go

'Wiele tyesHwych

słonu

tych olbrzymich zrzeszeniach kapitalistycznych, które obracają calemi miljardami
dolarów i zutrudniają nieraz miljony ro.botników, coraz większy wpływ i władzę
zdobywa sobie kapitał finansowy, ześrod
kowany w bankach. Wielkie te banki są
obecnie inspiratorami i istotnymi kiero.wnikami trUstów amerykańskich. Na gmnde tego ześrodkowania muszą rosnąć i
losną dążności zaborcze.
Ta . polityka taborcza zwraca się w
dwu przedewszystkiem kierunkach: w kierunku słabych republik południowc-_mery
kańskich i ku dalekiemu wschodowi. Republiki południowo-amcrykańskie są już
oddawna terenem współzawodnidwa. i
igrzyskiem potężnych trustów północnych.
Niektóre z nkhs jak M..:ksyk, są dlatego
zwłaszcza przedmiotem pożądliwości, te
posiada;ą wielkie bogactwa. naturalne,. np.
naftę. Drogą pożyczek, przekupstwa, wszel-kiego rodzaju intryg państewka te poddawane są coraz to większej przemocy ka-

od!,}owledzi.
ków towanyakieh..
Dowiadnj.emy s:ę 5 uiej tylko, że 1l.07~
Sos.ewiec.
ludności Polski Rbaowfa łyda1. ('() wobfJa Ii4
W astatu ich tZ'lSBcn Bwi~ku'ył się
czby całei ludności poz'walll obliczyć Ho§ó
dowóz kartofli dIs Sosnowca i f: ędsin3.
zydÓw. Doehodzi olla !at;>m niemal slIe8eiu
Prawie eod'z'.ennIe pnyehodzi od 2-:-3 wami!;nnów (5,flS4,19;3. śyd6wj. DrGbna czę.ió
'
~
te. liezbj pl'zypada na uMi"" pruski {'11,8OO' gonów.
głó .. }. POWdniej.SSa. jui; Uli zaBór a:aetrjllcki
(S 82,800)4 Pnygniatając& oś wiqkszoM .
(5-.295.933 głÓ'ii) mieuka. w uhllr2ef roaJiskim.
Górniey i robotnłey kopalni li WikłorDla lI'łaśdwej jed'n~k (leeay t.yeh daw Mllowtcacn) ze wsględów drotY:3llfąnyeh
nych trzeba jeueze pO'L1l5Q stJsulłsk,jakł saotn.:ymali p-ocwsżkę po 15 proe~nt na prachodzi międlij każdym Ił zahorów s jego
cy akordowej i po la kop. ss. dniówkę.
państwem. Posłuiy do tego por6wnaniaIio:ab
Z powodu wprowa.dsenia opłaty ps ..
dla zaborów z liezbami wyiei PQdanemi dla
tentowej
od handht ohnośnego~ w oetatnich
całych p3ństw.
Ohlluie się Z tego, ie liczlfa
czasach Dande! ten w Sosnowe u ustał praŻ} d5w, miesakająeyeb w Rosii noza zaborem,
wie %Upelnif'. Jedynie mleczarki rOZllouą;
jest znlkon,o mała. W Resji zaledwie 2% iymleko
po domach, eo laH da innych prodów mieszka poza obs.zarem Polski z 1'1'11 r.;
w AUetrJi zaś nia{:o więcej niś 27$. 21111'8ł duktóW' i arlyknłóws to moimi je nabywać

pitału

l'
rem prlla"lm.
Oto 88% żydów mieszka tu poza obuaum polskim. Uderzający zwłaszcza jest kona
trast w rozmieszczeniu ludności żydowskiej
między R\isją a Njeme<am i •
Puy tłumaese
n:n tego zjawiska na!lBWa g:'I$ odran t. sw.
granica os,iad1:ośc;. WrroWadZilIl& ongi W
obu tych pańafwaeb. utrzymana. była .. całą

północnego.

Wi~ks%ość

sławnych

rewolucji tamtejszych tneba przypisit tym
właśnie wpływom~

O ile jednak drobne państe'.• ka pcbezbronne wobec straszliwej prz€:w·agi swego możnego
sąsiada, to w Azji wyrasta Stanom ;:rci:!y
pr~eciwnik w osobie Japonii.
łudniowo-amerykańskie są

łłeść

iydów na kuli zierns{iej

a w Polsce.

,. Univera. lsn~elite· podaje lL zb;: ży
dów na ziemi według osta\oicll spisów. Wy1lOsi ona ogół,;m 11,871,783 iZłów, • rzego

--

Ale my gawędzimy, zamiast zawaZniejszemi sprawami - mówił
dalej Samuel Burge.-O której godzinie
idziesz pan do łóżka'?
- Rozmaicie-odpad jubiler wymijająco. 1'1ozemy pos;edzieć do rana...
Mam jeszcze w szafie butelkę whisky.
- Dziękuję panu. Czas już poddać
się próhie. Może p3n zechce zaprowadzić mn:e do mego pokoju.
Mówiąc tC'. w.;tał z miejsca i przeciągnął się. ziewając: jak ktoś. co pragnie
. znaleźć się jaknajprędzej w łóżku. Z wyciągniętemi ramionami wyglądał jak kolos
w małym pokoju.
- Przypuszczam, - wyjąkał Jeszcze
nieszczęśliwy Higgs, - że prezydent Clark
wierzył mocno w wyleczenie pana, gdyż
w prZeciwnym razie nie byłby tu pana
-

przysłał.

- Prezydent powiedział: li Cót znaczy sklep jubilera w porównaniu z duszą
tatwo tak mówić pl'ezydentowi,z lichtarZem w ręce zaszanownego gościa do
przeznaczonego dlań pokoju.
-

mruknął Higgs i
prowadził sWego

•

przedstawiają si~ Et.sunk i •
jeźeli zestawlm} państwo niemieckie z ufl()..

nie inaczej

JOaś

kOllsekwen..:ją do ost3.tka przez R"aj~. larzueona natomiast w: XIX w'eka przeZ' Niemcy.

Wskl.tek tego aGI,ł.;- .... iyiów nli wschód Eu-

rop,

.ostał ilDiemQżiiwioGy~ natomi~.t aa saGsiadłliad~ ula.-

chód, :po lutfesianiu granic,

twioay.

--,._~------=======---=--=' ~'--~~=-:=~~~~~{ ~"---,-~----

jąć się

ludzką?

l

<

.-- ,,-- '-'-"-', ,--,---- -

nia zagłu~zyła o~awę!) wla~ne bezpiecze:l~
siwe. Hlg;s schwycił lichtarz: i wybiegł
do sieni.
Siał tam Samuel Burgeof ~upełn'e U·
brany, z butami Vi ręku. Dwaj mętczyzni
chwil kilka patrzyli na. siebie w milczeniu. Wreszcie Higgs rzeld:
- Przepraszam. sądziłem, że pan zachoiował.

Twarz dawnego włamywacza przybrawyraz złoll;"rogi.
- To kłamstwo l-rzekł chrapliwym
głosem. Spiegowałeś mnie pan..
- Chciałem pomódz panu w walce
z pokusą, - wyjąkał anąc jubiler.
ła

To wyznanie

ułagodziło

mr. Bnrgi'.

Tak, - rzekł. - pokusa. była silna... Życzę sobie jednak~ - dodał surowiej, - żebyś się pan mną cUuźej nie zajmował. Dzięki Bogu~ nie potrzebuję twojej pomocy. Idź się pan pomżyć I Chcęt
żebym mógl powiedzieć członkom H. N. K.,
iż sam zwyciężyłem pokusę.•. Jeszcze najcięższa chwila... Wróe pan, mówię, do
łóżka i nie ruszaj się z niego, cokolwiek
-

byś usłyszał.

Wyrzekłszy te słowa, Burge wrócił

do swego pokoju i zamknął drzwi za soW progu pożt'gnał Samuela Burge, ży
bą· Higgsow.i nie pozostawało też nic incząc mu serdecznie dobrej DOcy. Przytem
nego do zrobienia. Ze smutkiem przekcwspomniał nawiasem. że sam ma sen barnał się, że zegar wskazywał zaledwie wpół
dzo lekki. W rzeczywistości nie myślał
do pierwszej. Ileż tragicznych wypadków
wcale spać tej nocy. Pokój jego przyle- lI!~gło ~ajść do y.rschodu słońca, t. j. do
gał do pokoju Samuela. Jubiler usiłował
slOdmeJ, gdyż była to pora zimowa. Mr.
czytać dla rozpędzenia czarnych myśli ale .. Higgs usiadł na łóżku i trwał tak bez ru':
nie mógł. Mimo 1,\ oli wyt~żał ucho na' kaw
cha, strapiony i zziębnięty, dopóki nowe
żdy szmer, dochodzący z sąsiedniego pojęki nie podniosły go na nogi.
koju. Burge rozbierał l'ię bardzo długo.
Pół godziny minęło, a jeszcze słychać by..
*
*
lo jego kroki.
Samuel Burge fznowu walczył z po. Północ wydzwon;la n.a wief1 kościel kusą· Jak dzikie zwierzę po klatce, krą
neJ, a zarazem potem na zegarze w sieni. żył po swoim pokoju. jęcząc i szlochając.
Zaledwie zaległa cisza, gdy w sąsiednim
Potem nastała długa cisza.
. P?koju. rozl~gły się jęki. Htgg~ wstał po
• Czy Samuel został zwycięzq w walachu l przyłożył ucho do ściany. Usły..
ce 1 usnął snem sprawiedliwego, czy też
szał stłumione westchnieniz, potem parę
moie:,. Jubiler zadrżał i znowu zaczął naokrzyk6w.
słuchIwać. Usłyszał ciche kroki... potem
Nie było wątpliwości, próba się roz- drzwi się otworzyły.
poczęła.
Higgs z rozpaczliwą odwagą schwy. Nogi ugięły się pod nieszczęśliwym cił pogrzebacz i pojawił się pued Samur
Jłlll1Jer~m. Byłb}r może zemdlał, ale skrzyp elem ~urge) gdy ten wyszedł do sieni.
otwlera1ących Stę drz~ wr6cił mu przy..
Ale numowoli cofnął się pr:fed nim. M&Ie
łomność. Chęć ratowarua zagroronego mieoczy dawnego w!~m~acza blyszczaly gaie..

tylko w ak!epnch lub aa targaeb.
IUlIłiIlifa.

Rada

Opiekuńeza powiabłwa

w

Mła

wie, prz.y poparciu mi.ajacQwych Tow. drobnego krfdytu, stworzyła dość lInaezny
fundusz 11,000 rubli rul kupnu zbói jarych
do siewów dla drobnej wbanoś~i rolne!_
3 (lOO rb. z owego t!ludllsZU praeznaezono
n~ kupno oraz zamagazynowanie z.bóż jarych s:ewnyeh, pozt"stalą zaś sumę 8..000
rb. przeznaCZOllo. na fundu5:i he.sprocentowy gwarancyjny dla Drobnjch kredytów,
która zohowią%ały ait} tllndus% ten potroi!!
i rozdać osohom~ puleconym przes paoose·
gólne Rady Opiekcńcza miejscowe w cha·
rł\Uerze pciyuek siewnych plQcioprocentfi\\'y~h W~ eua 1 5i\'culia 19111".

'Cem po

Z3

konwuisy!nie.
- Jaklo! Jeszcz·e l Potem J to panu
powie1ziałern l ryknął.
Przestraszony Higgs prz}'cisną,ł się
do muru.
- Co znaczy ten pogrzebacz, któty

pan trzymasz?
- Ja ... wlaśnie...-bełkotał jubiler.
Nagle myśl szczęśliwa

głowy.

-

HO.me merit
W~.la tego nazwialt& j~\ "1bł.
uiana fłł'l!wie w każdym Nnletynie Q walkaeh IWd Verdlln. Nazwę tę trudno było
zrozumieć; jest. ona w 1ak.'em brzmIeniu.
niegr&m:l.tye~ną,

Mort. d'homme

Rabusie!

rabusie

przyszła

IDU

są w domu! -

po:pr&~nie byłoby
(śmił'rć człowieka),

allio
albo

Vilomm& mort {e.słowiek martwy}. To. tst

w prasie franeus.iei tncsy się oijwioua
dyskulija w t>m pi'zetimiocia.
Pierwotnie pnypl1S3eza~ że. IlaI.W&
pe'llFiaiais. 5 JMlwodu sta:yeh emeutaUjllr.,
które kiedyś iataialy Da wzgórz..ll!n nad
M04\; d-epiero. znaD)'" fHQlf!g X. Maull.iw
podaJ wystaresające wyjaśnienie: Nażwa
wagÓi"za lHltu6dzi od wi~z.)w (Qr~A kt~

Um dawlliaj łOiły,. a naiiępnie wskutek
niemanyeh prsyezyn Ilschły. Był to w~
Orme aort, alxa wedlug dialektu ardań ..
H~ Jńótyo ez_o, op.łUzea ljter~ T1 Ome

B.Wri.. ~ prsexbłidnll płlUlwnię powabł
Homm.e morł t }lnu doDtek h. zfQbioa.e
.Il duewa e.d~wiekłl.

" mili••Y

ZaP8Mnł .. clęgu

.. mi~.

Przed izbą karną w Altonie odpowiadało dwu fabrykantów skóry: Adolf
Knecht z .Eimshom i l. Victor z AItony~
oskarżonych o wykroczenie p:rzec;iwlro
rozporządzeniu o konfiskacie, zal'ządZ01
nej przez

kilka komend jeneralnych.

oskarżony Knecht przyznał

w toku raz..
prawy, źe w ciągu 4 miesięcy zarobił..,
miljony marek.
.
Dla Knechta wni6sł' prokul'8.fol' O
g miesięcy więzienia, sąd iednak okazał
się bardzo łagodny! skazując Knechta
na 1.500 marek grzywny, ił Victora na..
wet tylko na 500 mk. Obaj skazani o"
puszczali salę sądową~ jak donoszą pi..
sma alfoiiskie, z l'ozpromienionem raiło"
ścią obliczem..

DtO
50 kOP. 'fuat, bUf"t~Hn taniei.
BORZYt<OWSKiE.GO. !lł.ollstaatyuallllJska 20

okularam'. a potętne pi~śd

zacif.kały się

do

Ro;matt

ciw

Burge energicznie protestował przepomyłce, powolując si~ na świadectwo

juhilera.

- Daj mu pan pokój)-rzekł Higgs
do policjanta.-to j~st mój przyjaciel.
- Naprawdę? - zapytał zawiedziony
pol·cjant.
- Tak jest, - mówił machinalnie
Higgs.-To jest mr. Samuel BurgeJ nawró-

cony

włamywacz

-

Co?

włamywacz?-rzekł osłupiaJ1

t~żając Słuch.

policjant•
- Powiedziałem: nawrócony!
- Ach, to mnie wcale nie wzruszał
M.ote herszt całej handy. Aresztuję go w
każdym razie.
Mr. Burge zaczął lamentować.
- O której godzinie udałeś się pan

Jestem pewien, żem siC; nie poBiegnijmy po policjęl
- Ależ nie możemy zejść. Jeszcze
który z łotrów wypali z rewolweru. bo oni
nie lubią tehy lm przeszkadzać.
- Cóż więc :robić? - zapytał Higgs.
- Zawalajmy policję przez okno,. -

wpół do dWllnastej,-odpoBurge, nie domyślając się, do
aego zmierza to pytanie.
- Bardzo dobrzel A o pierwszej
jesteś pan całkiem ubrany, tyłko bez bu·
tów? Sikoda: czasu na gadanie.. Dalej VI"

zawołał.

Gdzie?-zCipytał Burge, blednąc.
W sklepie.r-k1amał jubiler. - Roiumiesz pan więc~ re sehwyciIem biOń,
którą miałem pod ręką L.
- Nic nie słyszę - rzekł Bnrge, na-

-

-

my1ił._

odparł

BUfge.

- Już zapóźno! Wchodzą nascltody.
Burge jednym skokiem znalazł się w
swym pokoju, zamknął drzwi na klucz it
otwarłszy okno, zaczął co sił wołać pomocy.
Przez parę minut Higgs oszołomiony
powodzeniem swego wybiegu, stał na
miejscu, nie wiedząc, co robić. Policja
mogła. wkroczyć lada chwila, co jej powiedzieć? Wreszcie postanowił udać wła
manie. Zbiegłszy ze schodów, wpadł do
sklepu, stłukł szkło Vi iednej szafie i po.rozrzucał klejnoty po podłodze.
Ledwie to zrobił, już gromada sąsia
dów zaczę!a dobijać się do domu.
4

...

Jubller otworzJ!1: drzwi i pa tuzina
mężczyzn, na czele któryeh szedł rzeźnik
z tasakiem w ręku, wkroczyło do sieni.
Tuż za nimi postępo",""ał policlant, Wbieał
on na schody i .zobaczywszy Samuela Bu7~
ge, przechylonego przez poręcz, w jednej
chwili schwycił go za kołnierz*
- No, mam jui jednegol - zawo!ał
z tryumfem~ - Trzymajcie gOJ a ja pójdę
szwć wsYÓlników.

na spoaynek?-zapytał policjant.

-

wiedział

Koło

drogęl

Wkrótce potem ni~szczęśliwy Burge
w najbliiszem biurze policyj"
nem, a nazajutrz stawiono go przed konstablem. Samuel nie uważał za potrzebne
opowiadać temu urzędnikowi o swej pokusie nocnej, ale prezydent Cłark i kilku
wpływowych członków H. N. K'J dowie·
dziawszy się (} jego aresztowaniu, pospie..
szyło mu na pomoc. Obawiano się sku ..
tków jego stawienia przed sądem wobec
tak obciążającej przeszłości. Jakie! było je·
dnak zdumieuie. a nawet oburzenie czł<?n ...
ków klubu, gdy się dowiedzieli, z aJctow
sądowych, że ich protegowany był tylko
raz jeden w swem tyciu ska.zany na dwa
tygodnie więzienia za kradzleż blaszan~k
do mleka. A wiec ta straszna przeszłosć,
o której opowiadał Burge,. te nałogowe
wystęr ki z kt6rych %ostał wyleczony, to
była blaga, w celu zyskania opie!d klubu
i zapewnienia sobie na czas jakiś wygodnego :tycia.
Samuel Bttrge został awotniolly H.
kaucią~ lecz zratony H. N. 1(. wypuśtił g<t
odtąd ze swej opiejki.
znalazł się.

~

