Piątak

Cena 8 groszy.

wieczorawe.

Wydałłie

ORGAN NARODOWY.

2 . Czerwca 1916 r.

ZałOżycIel

PRENUMERATA w ŁODZI WYNOSI:

Roa:nie fi rb., p6łrocmłe ił rb.. kwartalnie 1 rb. 50 ko?.
Rlksl<;,cznle 50 kop.

.

Za odnoszenie do domów 10 kCJp. miesięcznie.

Wy.chodzi cod:dellJlie po fJł:1lHJnlll.

Rok V. - N2 151.

i ft1j1t:lawca Jan Orodell.

l\edakcja j. aominiatraejt.-Przaja.«d M 3. Adm!ni"tr. otwarta
codz. od J do 7 wieoz", 'W niedsiele ł SWięta. od 12 da 6.

Redaktor przyjmuje interesantów 'fi sprawach re ..
dakcyjnych 00 10--ej do 2·e1.
R~kopisó .... nad&$!aJ\ych re~akeja nie zwraoa. - R,ę"ó;;optsy
bez %astrzltilen~ AonorarJ.llm UWU!I. !'~ za beZpł>l.t116.

OGŁOSZENI Ą:

na 3-ef stronicy wsr6d tekstu za wiersz: lub Jeg~
miejsce l Mk.; reklamy za te~stem 40 f~n.; zwyczajne 3;) fen.;
nekrologja 40 fen.; ogłoszenia drobne 4 fen. za wyraz:.

Nadesłane

Ka1de ogłoszenia najmnIej 40 fen .•

~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~.~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tak:!e na froncie b~sarabskim
nie ustaje dział-:l.lnośó przociwnłka•.

Telegramy.
C'..... iełka

Kwałera Gł6wna.

l-go czerwca. -

Urz~dowo.

Z widowni zachodniej.
północy od Lens t?kte i
trwała ożywiona dZiałalność

Na
wCI'Jraj
artyl~rii.

Na lewo od Mozy rzucili fran..
cuzi .znaczne siły do ataku nt.l. Morte Homme i wzgórza Cour.ettes. Na
południowym stoku Morte Homme
pV'lJdodło się im wtargnąć do naiZyeh przednich rowów na przestrzeni około 400 metrów. Pozatem li·
czne ataki .nieprzyjacicIskie .. odparte
Ct
1~~tHłY
.. Ód ..nai
8tnt.~
.. Na. . W.Ś
prawo
od. <ęż.SZ.YCh.ł
Mozy, kontyRuowane są walki artylerii.

'I

Na.
mieroki

w:scbodżiQod~Oberr<ept nieoddział wywiadowczy wtar-

na

gnął do stanowisk francuskich
Bz~rokości ok()ło 30 metrów. poczem
powrócił z jeńcami i zdobyczą, . Na
~acilodzie odCambrai zestrzelony
!Ostał dwupłatowiec angiel~kL Lotnky (oficerowie.) ranni, wzięci zo-

stali do niewoli.
W komunikacie fral1cusldm, wydanym. dnia 29 maja, o godz. 3 po
poł., nadmieniono, te w. doiu 28
. maja, dzięki dzIałalności lotników i
dział

obronnych francuskich,

znisz-

ezono5 . latawców niemieckich.
dłuższego już

Od

czasu nie

zajmujemy
się wi~cejsproBtowywaniem komu~ikatów nieprzyjacleIskich. w tym jednak -wypadku, gdy chodzi o sprawność broni lotniczej, musimy zauważyć, .że nietylko w tym dniu, lec1i
w . ciągu. całego ubiegłego tygodnia
nie zaginął wagóle ani jegen latawh~c

niemiecki.

Z widowni wscbodniej.
Sytuacja jest niezmieniona.

Z widowni

balkańskiaj.

Na południowym cyplu jezioza
Doiran odp&rto słaby atak niepIzy"
jaoielski.
Pod Brestem (na południowym
wschodzie od jeziora) wzięto do nie,,:

woli Serbów w uniformach angielskich.
Naczelne DowództflJo Wojskowe

Urzędowy komuni~ał:

aliistry jacki.
WlEDEŃ, l-go czerwca.

Z widowni rosyjskiej.
Stanowiska nasze. na 'Wołyniu
Imaj dow81y się wczoraj w ciągu wic"
lu gQd»inponownie W ogniu arty-

1erji niepNyjadalskiej.
W oJągu nooy podejmowano H·
ane gwałtowne starCIa na przednich
1)oLlclJ.

w którym zacierała się różnica pomię
dzy słowem a faktem.
Na serio utrzymywano, źe stal'a
Rosja już odeszła, a na widownię świa·
Z widowni włoskiej.
ta przyszła :nowa Rosja, kt6ra niebawem
Siły nasze, posuwaj~ce się na
prześcignie w postępie Europę i Amewschód w okolicy na północ od A.. rykę i . stworzy dla nich wr6żnych dzie" M d' l • dzinach życia znakomite wzory.
siago, d otarły do WSI
an rlQ o l .
Podobne zdania . wydają się nam
przekroczyły. drogę łą:::zą.cą .Monte. z odległości lat dziesięciu czemś nieFriara i Monte Baldo.
prawdopodobnem, a jednak one pano}.ta wschodzie od Arsiero zdo- wały i narzucały się każdemu z siłą
.
wszechwładnej sugestji. Przyczyniła si~
byto Monte Cengio, oraz wzgórza do tego w wielkiej. mierze szalona· rena południu od. Canowa i 'l'rasche. klama prasy angielskiej i francuskiej,
W dęto do niewoli 9JO Włochów, w która!& różnych względów popierała o·
tem 15 ofIcerów, oraz. zdobyto 3· pozycję kadecką i na kredyt przypisy"
karabiny maszynowe. Pod Ar. et" l . wala jej wszelkie cnoty i talenty.
ł
ł
Bylo w pierwszej uumie wiele pne-wojsk a nasze s tanę y na P9 UdlHD'" mówień, wiele projektów, zapowiedzi i
wym. brzegu Pos!ny i tedpttorły silny obietnic, lecz nie było siły moralnej, odkontratak- Włochow.
ważnej decyzji i woli, ani przewidującej
R6wnie~ nie powiodły si~ atak», myśli: Mniemana gł~bia d,!źeń reforma•
. • 1...ł··
...··k . ;, torsklch okazałą Sl(~ powlerzchownym
n. 1.e~.rZYJaCte~1'i.le na i. s.t'T.nOW1.s a ..
.·nalotem,kt6rvn.ie wytrzymywał próby
bronców naszego krajU p Id Chlesą paru najbliższych Iat.
.
(dolina Brana) i na wschodzie Passo
W perspektywie ubiegłego czasu
BuoIe.
.. .
6w rozpęd reformatorski· okazuje się
"Pokłosie na terenie ataków zwięwłaś~i~łe rozdra~nieniem za~orcz~go
..
. ..
. d b·
S7'OWlnIZmU po CIęgach mandzursklCh.
kgzyłowymle~lOną 'WcZOraj Z o ycz Pozytywnej treści w dążeniach nnowej
do 313-tu dZIał. Reszta zdobyczy Rosji" bylo bardzo mało, a jeszcże mniej
. naszej nie została jeszcze w całości było twórczych sil do wykonania dzieła
obliczoną. Jak dot~d naliczono 148
reformy.
karabinów ma.szynowych, 32 przyrząZaborczy szowiniz~1 boleśnie ugo~
dy do rzucania min 6 wozów 600 drony pod Mukdenem l Cu~zym~t wyl~ł
.• b d
'. 1
.' .•
się w formę protestu przeCIW medołęzrowerÓw 1 ~r. zo WIe e arnumcJl, w nemu rządowi, który w przygotowaniu i
tem 2250 na)clętszych bomb.
w prowadzeniu kampanji dopUŚcił się
karygodnych błędów. Lecz minął krótki
Z widowńi południowo-wschodniej.
okres ostrego kryzysu a szowinizm ów
Nie wydarzyło· się nic szczegól- zrzucił maskę opozycyjną r zaczął wy~
stępować wo właściwej postaci. Zmienił
nego.
kierul"ek swych pożądań i nadziei, od
Azji zwrócił się ku Europie, ku tradyZastl}pca szefa sztaba generalnego
cyjnym
celom polityki rosyjskiej. Zwrot
H os fe r.
marszałek poluj1 IJoracz'llk.
ten wszystkiemi silami popierały Anglja
i francja, a rząd carski, podniecając
zaborczy szowinizm w popularnym kierunku, likwidował resztki rewolucyjnych
nastroj6w i przygotowywał sobie wielkie,

r

P-1·

Pned dlie~i~[in laty.

olśniewające wyobraźnię zadośćuczynie

nie dla swych poddanych za utracone
posterunki nad Oceanem Spokojnym.
Za południową Mandżurję i Port Arthura
miał car otrzymać protektorat nad p6ł
Piękny mIeSIąc maj mial być w
wyspem
Bałkańskim i cieśniny z Kon1906 roku początkiem wiosny polity~
stantynopolem!
cznej dla Rosji. Zebrała się w pałacu
Widzieliśmy, jak w latach osfa~
Taurydzkim pierwsza Duma, która miała
tnich
opozycja kadecka wsp6łzawodni
podjąć dzieło gruntownej przebudowy
czyła z żywiołami starej Rosji w upra"
państwa i wyprowadzić naród rosyjski
na drogę nowego, wyższego życia i bo- wianiu wielkomocarstwowego imperjali..
zmu, jak jej przywódca Milukow, niedo"
gatej twórczości cywilizacyjnej.
szły działacz na polu reform wewnętrz
. : Te olśniewające nadzieje nie miały nych stal się powiernikiem, stronnikiem
za sobą poważniejszYGh danych, któreby ! obrońcą Sazonowa i jego prowokacyjuzasadniaŁy ową nadzwyczajną wiarę w
nej polityki.
twórcze siły Rosji, w polityczny i orga... .
Z naszego stanowiska rok 1906 jest
nizatorski genjusz Dumy, w jej odwagę' pamiętny
tern, iż przynosił Rosji sposomoralną i zdolność do czynu. Jakiż
bność kompromisowego rozwiązania sprabył wstęp do owej bajecznej wiosny?
polskiej na tle og6lnej reformy pań
Oto Rosja przegrała wojnę z Japonią,' wy
stwowej.
Zadawano sobie u nas pyta~
a następnie przeszła przez zamęt rewo'·
nia,
czy
kadeci
będą mogli i czy zechcą"
lucyjny, który dla jej sił narodowych i
dać Kr6lestwu autonomję, lecz w trosce
społecznych był bodaj gorszym skanda~
lem, niż dla rządzącej biurokracji prze- o względy nowych i starych opiekunów
z nad Newy, nia domyślano się. że spograna wojna.
sobność, jaką historja tym razem Rosji
Nie były ~o coprawda tytuły. do nastręczyła; jest jużosfatnia i że poliszczególnej chluby i do wybujałych pre- (:~one są dni jej panowania nad naszym
tensji lub nadziei. Ale mało kto zacho. krajem. Dziesiąta roczniQa zawodnej
wał w owym momencie jasność sądu i
"wiosny" rosyjskiej nastręcza wiele pojakie takie pócc~ucie rzeczywistości oraz uczających .zestawień i budzi wiele re~
logiki rlziejowej. Woko·to zapanował fleksji.·
T.
dziwny nastrój, w którym wszystko wy~
dawalo się możliwe i prawdopodobne,

a.

t

AkademIa rolnIcza to

Puławach.

austro-węgierski postanowił roą.
ktywować instytut w Puławaoh jako Akademję roll1jezl\ i polskim j~zykiem wykłado

RZ!ld

wym. Do zorganizowania nowago zakładu
naukowego i o~racowania dla niego plaou
nauk powołany został dr. Stefan Surzyekf,
prof. Studjum rollłiczegCl na Unhveuytec.8
Jagiellońskim. Prof. Surzycki udaje Bi~ ..
tym celu do Lublina·i Puław jalto delegat
snetrjankiego '1lh\lsterjum oświaty. Akademja
.., Puławach ?ode;mie wykłady już w paś
dlliere.iku b. r.
Notujllc powyż~zl\ wiadomość, nalety
pokr~tce

przypomnieć

dotycbcząsuwa

195y

instytutu naukowegJ puławskiego. Zawil\"
!tiam tego była p&mietna szkoła rolnicza w
Marymonoie pod \VarszBwll, utworzona. sa
rządów polskich Królestwa Kongresowego.
Zwjni~tą, szkołę Marymonckl\ margr. WieJo-polski w r. 1862 prEeniósł do Puław i prze-

istoczył w pierwszą polsk" P()liteehnikę,
która posiadała mi~Qzy innemi wydziały roI..

nic.'&y i
dzież

leśny.

Krótko trwał byt nowej uczelni:
w r. 1863 wysda do powstania,

mło
Ił .a-

kład został aamknililty. W r.1869, W okresie
rusyfikacji szkół Królestwa, rząd z~łG~ył \Y
Puławach nB miejscu zwinililtej politechniki
rosyjski Instytut rolniczy z ograniczeniem
frekwencji młodzieży polskiej do 10i. Insty..
tut czynny był bes przerwy lat 45. aA do
Rojny obecnej i zajęcia TJubelszczyany pnes
wojska austro-węgierskie. Nowy, trzed z rJft'
du zakład naukowy puławski mieścić się b~..
dzie, podobnie jak poprzednie, w history.
oznym pałacu Czartoryskich wraz z później
<lobudowsnemi gmachami, wśród wspanialego starego parku. Zarówno park ten, jak zabudowania dkadomiokie, ocalały" całkowicie.
Polska Akademja rolnicza W Puławach obejmie prócz gmachów szkolnych, nieznaerollie
stosunkowo uszkodzone bogate urządzenia ł
zbiory naukowa (między jnnemi bibljotek,
2l 30,000 tomów) które w poważnej OfęŚCl SI\
pozolitąłościl\ szkofy jeszcze marymonckiej.
Dla uporządkowa.nia zbicr6w i czuwania nad
niemi ralld wiedeński mianował przed miesiącem kustosza w oeobie jednego z profesorów szkoly roluiozej w Cerniohowio pod
Krakowem.

KronIka polltvczna.
Sprawozdanie rosyjskiego
sztabu generalnego.
PETERSBURG, 31 maja. SprawO'
zdanie urzędowe z dnia 30 maja.
. Front zachodni: W noćy 29 maja
nieprzyjaciel, po przygotowaniu artyleryjskiem, usiłował wykonać atak w oko.licy Augustynhofu, został jednak przez
.
nasz ogień odparty.
Lotnicy niemieccy rzucali bomby
na dworzec kolejowy w Wilejce i w
Wojstonie (na p6łnoco..zachód od Wilej~
ki-20 klm.).
Galicja: W okolicy wsi Gładki (15
klm. na pólnoco'wsch6d od Tarnopola)
skierował nieprzyjaciel huraganowy ogie1i'
z dział lżejszych i cięższych kalibrów na,
stanowiska nasze, przygotowując jednocześnie atak piechoty. Po wyparciu
naszych wysuniętych straży, doprowa"
dził do wybuchu dwa nasze podkop,
minowe. Nasze posiłki wyparly jednak
austrjaków ze zdobytych okopów, do"
prowadzając przez to sytuację do dawnego stanu rzeczy. Na północo~wschód
od Zielonej usiłował silny oddział nieprzyjacielski zbliżyć się do naszych rowów, musiał jednak cofnąć się pod ()ó

gniem naszej piechoty i karabinów maszynowych. (Zielona leży 6 klm. na p6tnoc od- Buczacza).
Front kaukaski: Położenie bez
smiany.

Komunikat turecki.
KONSTANTYNOPOL, 1 czerwca.
Sprawozdanie! głównej kwatery z dnia
31 maja:
Front kaukaski: Ofenzywa, rozpoczęta 20 maja rano, w kierunku od Tuzładere i Mamachatum na wszystkie stanowiska, ciągnące się na przestrzeni 30
kilometrów, zostala uwieńczona zwycię
stwem wojsk tureckich. Ponieważ akcja
ta została przeprowadzona niespodziewanie, przeto rosjanie byli zmuszeni do
cofnięcia się z tego odcinkut zanim zdolali stawić jakikolwiek opór. W wyniku
tej akcji wojska tureckie zajęly miejscowość Mamachatum. Ataki, jakie rosjanie w odpowiedzi na ofenzywę turecką wykonali na lewem skrzydle, zostaly odparte przy pomo~y art y lerji, piechoty i bomb.

Z komunikaiów koalicji"
Z fran c u ski ego, (31 maja). Na
lewym brzegu Mozy zacięte walki pomię
dzy Morte Homme a Mozą. W okolicy lasu Courettes francuzi byli zmuszeni opuścić jeden z rowów strzeleckich. Na pcbidni::. wy-zachód od Cumieres, niemcy zdoJali (' deprzeć francuzów w kierunku stacji
Chatencourt, energiczny kontratak odrzucił ich jednak do skraju wsi. Po połud
niu, podczas energicznego ataku, wojska
francuskie zdobyły silnie umocnioną fortyfikację niemiecką na połudn. stoku Morte
Homme. Wzięto do niewoli 220 ludzi i
zdobyto 7 karabinów maszynowych. Na
prawym brzegu Mozy. od rzeki do fortu
Vaux, obie artylerje prowadzą energiczną
akcję·

Z belgijskiego, (30 maja).
W
ciągu tygodnia, od dnia 20 do 26 maja,
na froncie armji belgijskiej, zwłaszcza w
części północnej i w centrum panowała
wzmożona działalność.

Toczyły się wszę

dzie ożywione walki ~rtyleryjskie i potyczki lokalne piechoty.
Z a n g i e l s k i e g o, (31 maja). Energiczna akcja samolotów niemieckich.
Jeden samolot nasz został zestrzelony, jeden nieprzyjacielski - zmuszony do lądo
wania. Piechota nie brała udziału w walkach. Działalność artylerji - dość słaba.
Z włoskiego, (31 maja). Pomię
dzy Posina a górnym biegiem Asiach ro:zwija się bitwa.
Na wschód skoncentrowany ogień af~
tylerji nieprzyjadelskiej zmusH wojska nasze do opuszczenia stanowiska na Mónte
Priafora.
Na płaskowzgórzu Asiano ewakuowaliśmy
Punta Corbin, powstrzymaliśmy
jednak napór nieprzyjacielski na pozostałym froncie.

Protest rosyjski.
"Dziennik Kijowski" pisze: Znany
ekonomista, prof. Migulin, cieszący się
wpływami w sferach rządowych, protestuje przeciw zamiarowi zaprowjantowania
Królestwa Polskiego i Litwy drogąJ która
zastosowana została względem Belgji. Ar~
gumenty Migulina są następujące:
"Jest rzeczą jasną, że zboże to bę
dzie użyte dla wyżywienia przedewszystkiem samych Niemców. W Belgji możli"
wa była przynajmniej jaka taka kontrvIa,
~najdują się tam stale konsulowie amerykańscy, kraj jest mały, gęsto zaludniony,
rzec można położony przed oczyma Europy. Polska i Litwa zajmują terytorjum
ogromne, miejscami zaludnione bardzo
łZadko, wszelka organhacja dozoru nad
dostarczaniem zboża ludności miejscowej
jest niemożliwa, konsulów amerykańskich
tam niema, o ile zaś gdzie są - nie są
Amerykanami. Dla zaopatrzenia ludności
dwudziestomiljonowej potrzeba będzie nie
dziesiątków. lecz setek miljonów pudów
zboża (w d~gu roku). Zabezpieczenie Niemiec zbożem dowozowem byłoby więc doskonale osiągnięte; szanse zniewolenia
Niemiec głodem zmniejszyłyby się do zera. Niemcy otrzymałyby motność dalszego
prowadzenia wojny i wygrania kampanji"-.
Ofiąry

niemieckich. ataków
powietrznych.
.

Z Bazylei dOIlOBZll do IIFrankf. Zeit." ~
le at..gielski minister spr/iw wewnętrznych
W

Izbie gmin podal do

wiadomości

liczbę

ofiar, jakie Anglj~ od pocz!lUm ~ojny poniosła przez niemieckie raidy powietrzne j rajdy

Da morzu.
Podczas trze oh ataków lotnicsyob na

morzu

zostało SIlbitych 141 osób j 600

osób

I-odczas 44 ataków lotniczych na
lontynent angielski zostało zabitych - 439,
;aś rannych 1005 osób. W swsunku do
łiOJb tych :- ilość nbitych i ranDyoh żolranionycb.

Dleny i marynarzy ma hyc} hardso moaezna.

Ewakuacja

włoska.

'"Zeit- pisze, it z powodu zagrotenia
linji kclejowej Schio - Vicenza prz~:z; Woj.
ska austryjackie. rozpoczęt~ pośpIeSznie
przenosić archiwa banków 1 arsenały do
Mantui.

Stany Zjednoczone ... pc-

gotowiu.
Liczbę łodzi

podwodnych, przewidywaną przez projekt prawa o budowie okrę
tów, konkres Stanów Zjednoczonych powiększył przedwczoraj z 20 na 50, dzisiaj
zaś podniósł sumę wyznaczoną na cete
loJnicze z 2 miłjonów dolarów na 8 1/ 2 miJjona, oraz uchwam 11 miljonów na urzą
dzenie zakładćw rządo\\ych do wyrobu
płyt pancernych.

Przymierze japońslu).
angielskie..
Jak donosi .,London and China Te~
legraph", bar. Kato, który był' poprzednio czterokrotnie japońskim ministrem
spraw zagranicznych, następnie ambasadorem w Londyr:ie, obecnie zaś jest
przy\vódcą stronnictwa Doszikal. a według ostatnich telegramów objął, po hr.
Okurnie, prezesostwo gabinetu japoń
skiego, oświadczył korespondentowi tokijskiemu agencji Reutera, co nastę
puje:
Wszystko jedno, kto panuje w Japonji i jaki gabinet stoi u steru rządów.
Stanowisko nasze względem Anglji pozostanie zawsze jednakowe. Naród japoński pragnie przymierza i pragnąć go
będzie zawsze. Jest to skala, na kt6rej opiera się nasza pomyka zagraniczna. W Hędzie byłby ten, kto sądziłby,
że przym:erze to zawarto, gdyż korzysf..
ne jest podczas wojny. Jak długo bowiem istnieje to przymierze) tak długo
żadne z mocarstw nie bedzie w możno~
ści naruszyć integralno~ci Chin, albo
tet zagrozic poważnie zasadzie równouprawnien:a. Gdyby Japonja była zmuszona sama te~o dokonać, to musiała
by ogromnie zwiększyć wydatki swe na
armję lądową i flotę. Przymierze wzmoc~
nito poza tern powagę Japonii. Ale i
Anglja ma z niego korzyść, była~
wiem w motności v..')1cofania podczas
wojny obecnej okrętów wojennych ze
wschodu.
Mafsujama, wydawca znanego aziennika IfAsahi", oświadczył w tej sprawie,
że przymierze nie jest korzystne tylko
dla Anglji. Dla utrzymania pokoju na
wschodzie i osiągnięcia postępu, musi
Japonja utrzymać przymierze z An~iją i
współpracować na lądzie z Rosją. Przymierze to jest koniecznośc!ą w chwili
obecnej - zdaniem wydawcy "Asahi"-i
z tego względu, że po wo!nie Niemcy
usiłować będą odzyskać wplywy swe na
wschodzie i zemścić się na Japonji.

O wojska indyjskie.
"Times" w jednym ze swych oscetnicb numerów polemizuje z projektem
Churchilla, według którego w Indjach mają być tworzone nowe armje, w celu wysłania ich na pole walki do Europy. • Tmes· pedaje przytem e: arakterystyczną
wiadomość; że dotychczas pułki indyl~kle
w wojnie obecnej nie odpo\viedziały zupeł
nie pokładanym w nich nadziejom. Indjanin nie jest tak wytrzymały na zimę europejską, jak murzyn, pozatern Eustrój iego jest zawsze Frlygnęhiony, gdyż oierpi
on na nost~lgję_ W Egipcie i Mezopotamji
mógłby żołnierz indyjski od<1!le większe
l1slu21, jednakże. według "Times'a", nałe
ży się przedewszystkiem znE>tanowlć, czy
wogóle warto tworzyć Z ludncśei ind.}";sklej wojsko. Może się bowiem okazać różniej, że szkoda było siły i energii n3 te
niepewne eksperymenty. Posatem Indje nie
okazują nawet skłonuości
w kierunku
zwiększenia wydatków na wojnę. Również
i br.lk ofic.erów gra w tern poważnij role,
-oficerami są przew.aZnie anglicy, nie znijący języka ojczystego indjan, nie mogący
więc icb odpowiednio przystosować i nie
cief.lzący się ich sympatją.

Francuskie zarzuty prze ..
ciwko Grecji.
Do "Frankf. Ztg.· donoszą z Bazylei

że, z powodu zajęcia forta Rupel Jlr3e~
wojska niemieeko~ł}Ułgarskie, prasa francuska pOdnioBła głos oburzenia przeciwko
królowi greckiemu i obecnemu rz~dowi.
Usiłowanie stawienia oporu przez wojska
grecki!;) ~azy~ai~ pisma nędznq komedią.
zagraną lsdyme w celu bałamucenia api..
nli koalicyjnej.
R~ądo,:,i ~rećkiemu staw}ane Bił za~
rzuty, ze Zl:1JęCle fortuprZ621 bułgarów odbł'ło się. na skutek uI?rsedniego pUfoznmie';
ma pomIędzy obu panstwami, Ił. miało na
celu przeszkodzenie geD. Saraillowi w od-

powiednrej ..keJ. Sprawozdawca wojeuBY
• p&m· Journalil:, gen. :8ertbt.il\ p}8~eJ fe
grecy wogdle niepotrzebnie Brząłbill mobilineję., jeśli nie mieli zamiaru bronić
swej nentralnośai na wypadek wtargni~eia
wojsk bułgarskich na greckie terytorium.
Z wycofania s:ę sa~m grekew bez walki
naleły wyciągną& wniosek, la e~ mob-!..
lizacJi była jedynie cłl~ć 5zkćdsenia k6SHcji.
,
"Temp!!" pisze~ te od teraz w stosunkach koaHcjI do Grecji będą decydować wy1ąeznie względy wojenna. Dzienniki podają jednocześnie telegramy z Salonik o rukomych rozruchacb w Atenach.
Wieści te llil:'dwuznaeznie wskasują. że byloby po~ądanem, by wrel:!.3oie Venizelos wy..
wołał teras rewolucję pnscfwko królowi.

Co planuje Rosja!
"Kolnische Zeitung" donosi z Ko ..
penhagi:
Po pauzie tygodniowej zaczyna znów
pl'zychodz'ć poczta rosyjska. Chociaż
pierwsze gazety rosyjskie nie podają
wyjaśnienia zastoju, zdaje się jednaIe
wypływać z rozmaitych wskazówek pism
z niejaką pewnością, że wstrzymywanie
roczty rosyjskiej stoi w związku z wat...
nemi wydarzeniami wojennemi w Rosji
co zdaje się potwierdzać i to, źe poczta
fińska VI ostatnich tygodniach mogła
bez przeszkód przechodzić za granicę.
Wedtg petersburskich ,.Birż. Wied.~
i innych gazet, krążą w Petersburgu
liczne wieści co do oczekiwanych wy~
darzell, które wielce podniećaJą zaniepokojenie ludności. Ruchy wojsk W bliskości Pete:rsburga potęgują napięcie
Brakuje komunikatów o polożeniu pod
Rygą i na fronCie Dźwiny. Urzędowe
doniesienia wojenne podawały w ostat~
nim czasie alarmujące wie.ści o powo-.
dzeniu ataków powietrznych niemców
j

w bezpośredniej

bliskości Petersbur~a.

Wladze milczą. podsycając tern tylkozdenerwowanie ludności.

Rosja "opiekunką"

narodów.
Do Jt n.gliscbe Rundschati· donoszą
ze Stokholmu: Odezwę "Ligi obcych narocó\v w Rosji", vrys!aną do prezydenta
Wilsona) omawia petersburskie "Nowoje
Wremia'" w artykule zatytułowanym: .Ajen ci propagandy niemieckiej"'. Jak s'ę
mo~na bylo spodziewać, dziennik peters~
burski widzi w tej odezwie p;a:ę opłaco
ną przez Niemcy. W tym samym nume:rze pisze Mieflszykow co następuje: "Nadarzyła się sposobność okazania światu,
że n:!:! dąży:ny bynajmniej do ucisku na ..
rodowoeci obcych i te polityka nasza już
dawno dąży do ocbrony icb i wyswobodzenia. Zasadę tę naletalo juź dawniej
zaznaczyć, jako istniejącą. to też pragnie..
my zaznaczyć ją teraz; lepiej późno niź:
nigdy. Otwaita i jasna umowa co do celów naszych na fronce europejskim t wfa~
~niłaby rolę naszą w tej wojnie i byłaby
też korzystna dla ułatwienia zadań naszych

w Azji·.

Z 'Warszawy.
nI".

Ronikiera.

Bohdan hr. I<onikier zosłał onegdaj
w południe przez władze niemieckie uwolniony z więzienia przy ul. Długiej. Wła
dze, po rozpatrzeniu obszernych podań obwinionego, oraz zbiorowych deklaracji osób postronnych, przyszły do przekonania
że w zasadzie sprawa hr. Ronikiera nada~
je się do rewizji.
Mając nadto na wzgięd::de stan zdrowia oskarżone~o, władze, po złożeniu 5
tysięcy rb, tytułem kaucji, postanowiły
wypuścić obwinionego na wo'nlJść, zastrzegając, że prawdopodobnie w przeciągu
pół rol{u w sprawie jego nastąpi decyzja.
1iifybol"Y do Rady .icjskh~i.

\V dniu 5 c go Czerwca 1916 r. o gcdz.
9 rano rospocsnie się sapisywanie do list wyborców do Rady Mie;skiei.
- Dnia. 3 czerwca rozlepione będą 0głoszeniś, z których ka!dy wyborca będzio
mógł się dowiedzieć, W którym okręgu giG"

or8~ gdzie się flUajdnje jego lokal wyRównocześnie rgłoszcne ł:ędą prlea
rO:depianie przepisy dl.!t} (Hące dowodów, ja.

suje

bOr<!zy.

kie kaMy wyborca przedstawić winien aby
uzyskać zapisanie do listy wyborc6w ~ "d.
nośnej kurii. Zaleca się, aby obywatele u~
prawnieni do głosowania pOBtarali się inż w
p~erv;szych dniach U z.>piSaO!8 do list w'ybrir~
ww, aby lUIiknąa tłoku,t jaki flwylde P(}\~lSb,.
j~ W ostatnich dniach przed zamknj~ciem
lIst wyhorców. Zamknięcie li~t uastąpi W du.
21 czerwca 1916 r.
Tylko oBobYt zapisane do list wyborców, S"" upr.!lwnione do odziała w wyborMb.
k~óre odb~dą, Bi~ \V połowie lipCIl r .. h.

kweaty .8joW.j.

58,000.

Zarząd miasta polecił komisji, d3 kt6..
rej wejdą przedstawiciele: komisji likwidacyjnej komitetu obywatelskiego, przedstawiciel "Kwesty majowej", polskiej Macierzy szkolnej i radca prawny zarządu miasta, pod przewodnictwem p. Edwarda GeisI era, opracować ostateczne wnioski w tej
sprawie.

.. sprawie poczty.

Prezydent poczt i telegraf:5w zwrócił
do· zarządu miasta w swoim czasie :z:
zawiadomieniem, że obecne pomieszczenie
poczty przy nI. Mazowieckiej nie wystar~
eza, pożądane jest zatem przeniesienie
poczty do llowego centralnego gmachu
poczty na placu Wareckim.
Obecnie jenera'!-gubernator warszawski zawiadomił, że wykończenie nowego
gmachu, po dokonaniu obliczeń, wyniesie
350,000 marek. Jednocześnie jenerał-gu bernator wezwał miasto do wzięcia udziału w
powy:2:szych wydatkach w wysokości 120
tys' marek.
Stary gmach poczty na placu Wareckim zajęty jest obecnie na inne cele.
si~

Zaliczenia na

oazczędności.

Posiadacze książeczek oszcz~dności
rosyjskiego banku państwa zwrócHi się w
swoim czasie z propozycją udzielenia im
zaliczeń na poczet wkładów.
Zarząd miasta przyjął projekt ten
przychylnie i polecił sekcji finansowej 0pracowanie zasad, na których podobne 0peracje mogłyby być uskuteczniane.
Sekcja finansowa v.'ydelegowala do
tej sprawy specjalną komisję! która po sze..
regu narad, odbytych wspólnie z przedstawicielami banków, doszła do wniosku, te
operacje po\V-yzsze mają nosić charaktel
pożyczek, gwarantowanych przez miasto.
Zarząd miasta wobec tego polecił ko.misji ponownie sprawę rozpatrzyć, poczem
komisja ponownie orzekła, że projekt swój
całkowicie popiera.
Jednocześnie przedstawiciele banków
doszli do przekonania, że aCZKolwiek poręczenie ze strony zarządu miasta jes1
wątpliwe. to jednsk takiego poręcze.ja należy wymagać.

Wniosek komisji, przedstawiony 'IV
formie ostatecznej na wczorajszem posie"
dzeniu zarządu miasta, przyjęto z ograniniczeniem sumy porę,czenia do miljona
rubli.
Wobec tego naleźy się spodziewać.
że posiadacze książeczek oszczędnościQ
wych rosyjskiego banku państwa niezwło·
czn e po zatwietdżeniu przez władze okupacyjne poręczenia zarządu miasta będą
mogli nareszcie otrzymywać pożyczki.
Spór

ZzIem poJskfch.
Uwolnienie

WpłJtwy li:

Sekcja szkolna wystąpiła o przekaza..
nie jej możliwie szybko funduszów, osią...
gnięfyeh z tegorocznej kwesty majowej,
a to wobec rychłego już zakończenia roku szkolnego.
Jednocześnie sekcja szkolna zawiado"
miła, fe zgłoszenia szkół w zakresie niedoborów wpisowych sięgają 180,000 rb.,
natomiast rozporaądzalny jako pozostałość
7. kwesty zeszło.ocznej fundusz wynosi rb.

zarządu

miasta z

gminą żyd.

Na tqdanie Zarządu miasta, ażeby
zarząd gminy żydowskiej w Warszawie zaopiekował się tebrakami żydowskimi teuĄ
te odpowiedzi al, te Zarząd miasta pawiniem się opiekować wszystkimi żebrakami
bez rótnicy wyznania i że ponieważ Za..
rząd miasta założył przytułek dla~ebrak6w·
chrześcian, przeto powinien takie zało~yc
prZj1ułek dla iebraków-żydów.

Kronika mieiunwa i sas1201ia.
-

Wizyt.bja J. E. ka. Aroybiskupa

wa .. azawllikiego.

(s) Wczoraj rano J. E. odprawił nabo..
żeństwo przed ołtarzem pro\\'izorycznie u..
rządzonym na cmentarzu przy kościele św ..
JózefIł.

W ciqgu dnia. Dostojny Gość udzielił

Sakramentu bierzmowania 5,786 osobom.
(b) Dzisiaj o god:o. 8 rano ~_ Ar~y
biskup odprawił cich~ mBZ~ w. kogCle~ sw.
JÓZdil. poctem aż do połudllUł_ ID?W ~ ..
dziełał Sakramentu bierzmowamR l1ezme

zebranym wiernym.
Tłumy ludu. które w dnin wczorajszym
i dzhiejslIym sgrom!ldzi.ł:y się, by z orlik
Arcyp!sterJll otnymać bIerzmowanip, zajęły
.Mu niemal aały czas pobytu w Łodzi, tak ił
zamierzonego zwiedzania instytucji, szkół i
ochron! pozostajl\cych pod opieką duchowień
stwa kl!. Arcybiskup dokonaó nie mógł~
Spodliewanem jest, te I!Iwiedsanie Slkół
nsst!\pi po powrocIe Arcypasterza s ObJBZdu
diecezjalnego, mniej wi~lJej 18 dni H.
Prsez oały CIS!! pobytu ks. ArcybIsknp

Katowski gościł

kIego.

U

ki.. oficjała Przeźdliec

Dłiió .godz. 5 po poło Arcypasterz uda
ilo parafji NajsłodBliSegoberca Jellusowe.
Co w :Radogośzczu.

ii~

_ Wielka Inllfeata ogóluo-kpajowa
.Ratujoie 1Izieci-.
,
Polskie Kursy pedagogie~me, jako Sekcja
19-ta kW93tjr ogólnokrajowej .Ratu:.cie dzie ..
c:i.~prócz wielu innych p~ae ,organizują
wystawę podr~czuików,pomocy szkolnych,
robotek . d:deCięcycn, prao pozaszko]nyoh
Dau~zy ciela. j

ł.

p.

Zarząd Sekcji 19 zawiadamiainetYM
tucje, zakłady, sklepy oraz poezcsególne
osoby, które chcialyby umieścić na wystawie swoje eksponaty, że .tgłaszać si~ mo-

-- Za ..zą..2!~jąaku .%• • Ó'-O••• D

robotników przemyslu pluszowego zawiadamia swyc'" . członk6w,it mogąbyc
przyjęci na ulgowych warunkach, jako
członkowie kooperatywy .. Rob.otnik". 11\fOl'macjiudziela ~arząd Związku wIo"
kału kuchni 19"ej przy Związku .pluszó •
wnik6w (Koziny-ul. Po1na M g) vi go ..
dzinach od 8-10 r. j od 2 4 po pół•.•

..

' - Teat.. PQPuła..nJ'(w ogrodzIe-Kontitanfynowslia 16).
W noboł'ł rn.sJenle artyst6w teatru

. Pol9kle~o wznawia znakomitą !U\tyr~ w 4-Db
aktacb Leona Birińakiego I!_ t ... Taniec eay-

Ze szkoly' muzJ'cznej 1.... Sż ••

-

pena.

Dorol!l!ny popis 8zkoły mu~yezneJim.
Szopena olibęd:tie słęw poniadziałek 6-go

DownikóW .... k~óra}lopl'zedn!o oieszyła się 0gJ:'Qmn~m powodzeniem w Łodzi.
W IIledsieJQ" Taołbc cZYnGwników· po
ras drugi.
.
- Ł o. B. w Helenowłe.
Dziś:

WieCZór l\ompozytorów Pol..

skich..

;

Dyrekcja: ··Tad. Mazurkiewicz.

czerwca VI Sali Koncp.rtuwej. Bogatyprc..
gram, nbejmnjący utwory róznyoh au;oró.w i
epok literatury muzyclnej,tak fortepianowej,
żna w -tej ar.rawie do kierownika kursów
pedagogiczny ch prof. SwidwińskiegO (Dziel- jak i shllypcowef, rooząws~y od Jłaj!ba. da
Da n)-najpó~lliej do dnia 4 b. I D . .
. moźność słuchaczom zapollnać slQ nie l.flko
z kierunkiem artyetycznj m szkoły, ale i s po.
Chodziłoby zwłaszcza o pomoce w ZRM
kresie. szkoly elementarnej, a więc ,naczy- stępem uczniów i u{'zenra biorąoycb udzIał
w 'popisie.
nia i przyrządy cAetaiezne, najprostsze

:przyrządy fi2yczn~,

przybory do wycieczek

'botanicznych,
zoologicznych i gieologi·
eznycb, zbiory minemłów, kolekcje roślin

akwarja iterrarja, tabliceścien..
ne przyrodnicze I technologiczne, modele
z masy papierowej do aJlatomji człowieka
i t. p.
.~.
. .
Zwracamy uwagę Szanownych wystaw..
ców, że miejsc jest już niewiele i dlatego
·Iiczba zgtoBzeń jest bardżo ograniczona.
Dotychczas wystawa ma zapewniony
nd~iał księgarni:
Wende'go, Arcta, FiszeFIl, składu materjałów piśmiennych Strzei

zwierząt,

leCkiej,

Towarzystwa

Ul'zl:}dzeń

szkolnych

• Uranja, Centralnego biura szkoluego,
Bzkoły
Prysewiczówny, łJzkoły imienia
Orzeszkowej, szeregu ochron i szkół fabry-

Wprowa<lzona do programu

slkoł1.

·po

raz pierwszy w tym roku szkolnym, nauka
czytania. nut głosem (aolfegio), wykaże swe
rezultaty w OdŚpiewaniu przez chóruozenic
dwóch pieśni, pod d;yr. prof. klasy teol'ety..
cznejp. K. Fatygi.. Wobeo długiego programu, publiczność proszoną jest o punktualneł t. j. ua godz. s-tą w., przybycie na

popis.

Po upływie soboty ~i:ldne wypłaty
uskuteczniane nie

Koncert symfoniczny w Helenowie

.

pod dyr. IjBr. Scllulca.
W zaświaty tajemnicze, w sfery nieziemskie i mistyczne przeooszą nas pier~
wsze akordy pianissimo-uwertury do
. J..ohengrina. Przed oczyma naszej wyobraźni wyłania się z mgieł mytów germańskich czarodziejski zamek MonsalM
vat, osnuta czarem tajemnic. połyskują
ca bielą marmurów świątynia, wysmukłe,
strzeliste kolumny·, drogocenny skarb-. relikwja, czara św. Graala, szlachetna
postać L<thengrina. tego rycerza bez l~
ku i skazy. Cały ten wstęp muzyczny
przepojony jest jakowąś kryształowo
czystą dostojnOŚCią. uroczym majesta~
tem świętego łabędzia... Nastrój, pełen
Boecklinowskiego mistycyzmu i poezji.
Wykonanie wczorajsze tego fragmentu było istotnie udaną pr6bą artystyczM
Rej do;rzałości grupy smyczkowej orkiestry. Pięknie i muzykalnie, jak z jednolitego lożyska, potoczyła się uwertura,
wywierając wrażenie doskonałe i wielkie.
Nokturn impresjonisty francusk~ego
Clande'a Debussy należy do pereł nteratury muzycznej. Jest on jednak zbyt
subtelnym i pastelowym dla muszli ogrodowej.
"Don Juan" Rysz. Strauss'a posia"
da niezmiernie dużo blasku i kolorytu;
orkiestracja bujna i kalejdoskopoworóżnolita; stanowi znaczny krok napr?:6d
nawet w por6wnaniu z instrumentacją
wagnerowską. Atoli cała owa przemą
drzała polifonja kompozytora zdolna
jest oszołomić słuchaćzeJ. w zdumienie
go wprowadzić, lec;z nigdy porwać i

ar.

-

W

Łódzki

IItlubsporto.y.
środę wieczorem odbyło eią
członków łódzkiego
Przewodniczył p. Zenon
Klub ten powsIał w r.1909

seliranie
sportowego.

De

ldewicz.

og6lKlubu
Sien-

iroz-

winął odrazu nader żywotnI} działalność
aportową. Z wybuchem wojny Klub prze.tał być czynnym.Srodowe zebranie mia.ło
właśnie na celu wskrzeszenie jego działa}
Ilości. Wybrano zarząd, do którego wes.zli

pp.: Taubwurcel (prezes), Sienkiewioz (wieeprezes), Heyman,' Montag, Bomba (ka..

,Ij&r). Komorowski (gospodarz), Filipiński,
Lubawski i ;Kozlowski (komendant działu
,aportowego).

. Postanowiono zaj/łó si~ ściągnięciem
Żl&ległyeh składek, kwestję zaś lokIlu pqBostawić zanądowi do załatwienia. Na ra"
się drużyna footbalowa Klubu będzie się
ćwiczyć na plaev, wyllaj~tym .
Heleno-

w

-wie.
-

Z Tow. KI'.jGIIZuawc:itego.

. (k.:) W środ~ wieczore'm w lokaJu Tow.
Krajoznawczego (PiDtrkowska 91) ks. Antosiewiei ~yg'łOBił bardzo zajtnnjllcy Odozyt o
I ..ej podróży do Ziemi Swiętej.

Odczyt

był

obficie ilustrowany oiJpo-

wiedniemj przezroczami.
- Ze_tow.' nauczycieli' c:hrześ6•

..

~od,z;,

-

lilowe papierosy.

Wkrótce ukażą się w sprzedaży papierosy monopolowe pa 2 fenigi; paczka,

złożona

.z 10 sztuk,

kosztować b~dzie

&~~~

20

.

Tentr· ImUlvka.
-

Teatr Polski (Cegielniana 63).

Benefis

T~

Tadwina i J.

Kaszyńsklego.

Dziś, nieodwołalnie, odbędzie eię

benefisowe prlledsbwieDie T. Tadwiną l J. Ka'"
szyńSkiego. Odegrana będzie 3 akt. kom •
B. Gorcz)'!\skiego, p. t. "Bagienko". S~tukę

rezyseruje Janusz

Orliński. Obsa.dę stanowią:

pp. Lina 8niutyńska, Mllchalski, Olęd:tJki, PiM
larski, Woakowski, Tad Will, Kaszyński i
inni.
"Bagienko·, od'llnaczJue na. konkursie
lwowal-im w f. 1904-ym wystaWIone byłD po
raz pierwszy 'IV WarB~awie w dniu lllntego
1905 r. i odtąd stalp,·co pewien olIas, wcbodzi do repertnara, ciesllj;o 8i~ za.wsze wie!kiem pOWOdzeniem.

Pozostała niewielka ilośó biletów jest
do nabycia w kasie teatru.

l) Sprawnzdanie;' 2) Wybór Iarz'ldu l

tomiBjf rewizyjliej; 8) W~i08ki urll\du i
"lonk6w. ZIll'ZlldStow. Da1l0z. ohrześó. prosi
I.lonków opuuktualnei liczne przybyoie.

Teatr

Popularny

(w ogrodzie-Konstantynowska 16).
Bilety

wcześniej

tovpłutfl

do nabycIa w CukIerni W-go

Gostomskiego. w dni zaś widowisk, od 5 p.p.;
w. kasie teatru.
'
W ogrodzie bufet, zaopatrzony w napoje I :r:al:ąski:

znpomó2 dla rezerttilslek

odbywać się będzie codziennie, poczyna;ąc ,od poniedziałku, dnia 5 czerwca,
oeł godziny 9 rano do 1 po południu i

od 3 do 5 ·wieczorem.

Wypłata

.

dokonywać się b~dzie

politer nazwiska za
numerami, oznaczonemi przy każdej literze.
Numery oznaczone są na paszpor..
tach.
W poniedziałek przy ul. Konstanty.
nowskiej Nil 4:
Rano K. 1-500, S. 1-500; po połu
dniu K 501-1000, S. 501 do końca.
Tej;!oż dnia przy .uJ. Konstantynowskiej Nil 29:
Rano A. wszystkie numery, B. 1250.· M. 1-500; po południu B. 251800, M. 50'} do !~ofica.
We wtorek przy ul. Konstantynow"
skiej .NQ 4:
Rano K. 1001-1500, Sz. 1-500, po
południu K. 1501 do końca, SZa 501 do
końca, Szcz. wszystkie numery.
Tegoż dnia przy ul. Konstantynowskiej Nił 29:
dług

.

.
Jutro .(r godzinie·7 wieczorem odbędzie
.10- lokalu Stowarzyszenia (Konstan\j".aowlita '5) sebraaia członków kooperJltywy z nailtłpnjąeym pouądkiem ollieonym;

wzruszyć.

tania kuchnia ludowa

ty,
nadzoru weterynarY.inego.

będą.

Z estrady.

- Z taniej ku~hni Hr. 79.
,
(ki). W taniej ku(\bni Nr. 79 dla dziatwyezkół elementarnych (Przl:'jaz.ł 71) w
miesiącu maju wydano 19,089 obiadów. Błf.~
eko 80% obiadów. wydawanych jeatbe:aI la ••
tnie tu. bllnami Delegaoji szkolnej, a reazta
obiadów - po 2 kor.
Z obiadów tychkor~ysia obeonie :dsia"

żyd.; ul. Długa 117.
Mi~so powyższe pochodzi z konfiskajako b·te poza obrębem rzeźni - bez

W ~rodę, prz.y uJ. Konstantyn. nf. 4.
rano: Z. Z. wszystkie numery. F. wszys!-t
kie numery, pIJ poło I. i E. wszystkie numery, T. wszystkie numery.
przy ul. Konstantynowskiej 29:
rano: L. Ł. wszystkie numery, G. 801 do
końca, po poł, N. wszystkie numery, W:
1-500.
W czwartek, przy ul. Konstantyąowskiej 4:
rano: Ja. 1-500, Cb. U. wszystkie numery. po pol.: Ja. 501 do końca, C. Cz.
wszystkie numery.
przy ul. Konstantynowskiel 29:
rano: R. 1 - 500, W. 501 do końca. Po
poł.: R. 501 do końca, O. wszystkie nu..
mery, D. wszystkie numery.
W piątek i sobotę dn. 9 i 10 czerwca
wypłata zapomóg tym rezerwistkom, które
w dniach poprzednich zapomóg nie otrzymały.

esnychi miejskich.
. . twansstępuiących azll61: Nr. 26 - Przejazd
- Ku ..sy dla ocbroniapek i wychca 77, Nr. 32 - Przejazd 84, Nr. 28 - Złota
7, Nr. 10 - Widzewska 90, Nr. 2-TArgo~
u • •czyń.
'
wa 52 (niem.), Nr;. 4 - Targowa SO, Nr. 14
W uKupełnieninwiadomości,~. podanej
- Juljusz8 16, Nr. 7- Przejazd 39, Nr 34
W 8obotnim N"Tze naszego . pisma, .komuni- Rokiofńska 25, Nr. 34:1 '- Rokieiiiaka·
kujemy. iż tnymiesięc.zńe Kursy dla ochrOM
(gm•. pumonoPQtowy) i Nr. 81· - dwukl.
Iliarek i WYCbowawczyń, J;tórych oLwarcie
żeńska, Ewangelioka. róg Mikołajew sklej.
DlIsqfi 'IV poniedaiałek dn. 5 Clserwca r. b••
- Mi~so dla kuchni tanich.
llbejmowaó b~dą naat~pujlłCY program:
(kj) Zarząd Tow. skc. rzeźni miej..
J~zyk polski 4 godz. 'IV iygodniuskidh l'ozdiiel'ł znów w tycb dniach wj~
p. Iraua Wojciecbowska; Dzieje Ojczyste bzy zapas mięsa rozmaitego gatunku mię2 gOdz. - p. Edmund Pfajfer; Geografja .dzy
miejsc{)we tanie kuchnie.
,
la godz. - p. Pawlikowski;- Arytmetyka Tym
razem otrż~mały:. w8wtoiek, 80
a godzi-p. Pawlikowski; Przyroda-2 godz.
...... p. Woealewsks;PedagQglka - l godło ub. m.-tania ,kuchnia przy parafJi ŚW. Ma·,
tenBza (Piotrkowska 283)j tania kuchnia
-- r. Marja Grzybowska; Hygjena- l godz. . dla
ddeef wy}!n. ewangelickiego ul. Wól- Dr. Dąbrowski; Roboty, zabawy, gry i
czańslra 253 i schronisk<t dla dsieci przy'
metoua· Froebla ·';";';2 godlf~·oraz 4 ~ gMzłny
parafji św. Słl1njsława Kostki w Starem-Ro..
ujęć praktycznych w Ochronach p.Ła
kiciu.
....
pińekll; Gimnastyka - 1 godz. -- p. PytlaW
środ~: tania kllchnia dla dźieei
siński; Spiew 1 godz.- p. Wilkoszewprzy paraf)i św. Trójcy (Benedykta nr. 49);
lka. Wykłady zreligji i rysunków dotych.
tania
kuchnia dla uczącej się mł{)dzie2iy
ellal nie obasdzone.
szkół
(ul. Piotrkowska 157); tania kilZapiey na Kursy pnyjmowane b~dą d.
chllia
przy
szkole 'l'almud-Tory (ul. Jakó ..
2 i 3 czerwca w kańcelarji Towsrzy~twa
ba 10).
Schronisk św. stanisława Kostki (Placowa
Dziś, t. i. w piąt~k, zarząd rzeini ma
Nr. 9) .pd godz. 9-12 przed południemiod
60
funt.wQdlin
do dyspozycji następują·
2-6 po południu.
cych kucbnf:tania kucbnia przy Stow.
~ Wycieczka l-ej grupy Kursów
.Nasze dzieci D (żyd.) Piotrkowska 59; tapedagogicznych do Konsfantynowa od- nia kuchnia dla dzieci (żyd.) uj. Długa ó7;
będzie się w niedzielę, dnia 4 czerwca,
tania kuchnia ludowa żyd. (N:owo Z;irzewo godzinie g-ej rano pod patronatem ska 7); radogoska t. k. ludowa .żyd. (Dalks. Giebartowskiego.. Dla II-ej grupy do na 6); taniakucbnia dla głodnych i 2ubQ.Kochan6wki u -o godz. 2 1/2 po pał. pod źalych żydów, Brednia 4S; ta.nia kuchnia .
kierunkiem d-ra A. Mikulskiego.
dla dzieci śyd., Passaż~Szulca 21; tania ku.
, Wyjazd punktualnie w oznaczonych chnia. ludowa żyd .. uJ. Cegielnianlł 63 oraz

godzinach z przystanku kolejek podmiejskich.

Rano P. 1-500 B. 801 do ko6.ca,
501 do ko~,

a. 1-::-250; ~ Po' południu
a. 251 do 800.
.

początkowych

li} Sobot~,

3-go i

Ul

Ten Straussowski Don Juan-to typ
wyuzdanego i patologicznego uwodzicie..
la, a jego wcielenie muzyczne, miast
grozy i tragizmu, zawiera w sobie chaotyczną hałaśliwość. Jakże innym jest
imiennik jego w nieśmiertelnej i genjal~
nej Operze Mozarta! U Strauss'a forma
panuje nad wewnętrzną treścią, zasoby
techniczne nad natchnieniem twórczym$
słowem: rama nad obrazem.
Don Juan miał jednak powodzenie
nawet wśr6d męskiej połowy naszej publiczności, co zasłużony zaszczyt przynosi dyr. Szulcowi, świetnemu znawcy
zawiłych labirynt6w straussowskiej muzyki.
Określnie
kowski nadał

:11/

"pathefque", które Czajswej li-moll symfonji, ma
niewątpliwie na celu wywarcie wpływu
na wyobraźnię słuchacza w pewnym
określonym kierunku, mianowicie w kierunku tragicznego patosu, co winno
szczególniej spotęgować wra~eni(", wywierane przez muzyczne obrazy tego
utworu. Już samo takie określenie ozna"
cza do pewnego stopnia program, lecz
program tak niejasny i problematyczny,
tak prawie-że nieuchwytny dla analizy,
iź słuchacz mimo woli błąka się samo·
pas w sferze subjektywnych wrażeń i
przeżyć..
Ta niewyraźna programowość po·
siada tę zaletę, że nie krępuje polotu
i fantazji kompozytora, zaś słuchaczowi
pozwal<l w pelni rozkoszować się abso~

IliedzleJ,= 4..go Czerwca 1916 r.

Począ

ek o godzinie 8-ej wieczorem

Taniec czyno nikó
Komedja satyryczna w 4-ch aktach, Leona

Biryńskiego.

Nr. lit.
Jurną muzyką,

azania stosunku
do jego Wypelriienia.

Po blit!zem zarpowarm

•

Się

fonią dochodzimy do W1łio6ku,

z sym-

ze

si~

Z tą

rzadkości.

Ro;

nie motemy liczyć jako na sfłlll'{)4
praes dłngi czas. Natomiast nie
wrócą zupełnie polegli, zaś ranni wróe~
tylko jako nienżrteezni zjadaCie. SłoweQl
tsk,
że pokój nie przywróci nam energii,
ri.no na gmpe pracujących na torJe roboktóra
uan~ła w walce z Niemcami. Cheetnikńw~ Niesz6~ie sd1ł.rzyło się s tego po.wodu, la robotnie)' ebeieii wejM .z toru przed my tylko OC7y otworzyć na ten fakt. Musimy miec odwagę zajrzenia prawdzie li
nadjeidżljąeym s 'P1'3Hłwnej strruI? poci~ ..
glem towarowym i nie zauważyli zbliłające oczy. Byłoby wielkim błędem zywić pn;ego si~ peoiągtt p05piessnegu. TJ'Ilt'cn l"(lbo- . sadne nadzieja na nadchodzący poklSj.
I(tóŻ' uwierzy, te nasze fabryki~ war..
tnłków poniłlsło śmierć na miajl(!n kUkn In·
sztaty.
kopalnie, odrazu, w ciągu jednego
Byoh jegi: mniej lub więcej ni6bezpieoznie
dnia,
będł\ mogły podjąć pracę? Pokój,
rannych.
który jesienIą zostaaia 2awarty, nie bęolia
Zbrodaiozy pacjent.
mial takie bdnego znaazania dla zbiorów
2i Hamburga r'onl)s'ą:
tegoroc1:nyoh.
U jedne~o z tamteiszych Iekany ro"Dbtego trzeba - końezy autor - aby
zegrał się przed kilku dniami krwawy draCHła Rosja, począwsty od Petersburga, pny..
mat. Pacjenci, oeaelmiąey w pO~lekalni ngotowała 8i~ do walki se sbliża}ąeym sI,
alyueli nagle rodegająee sit} strzały w gil" głodem. Tylko jeden środek walki istnie..
binecie lekarza. Rzll'G1l0 sil} do drzwI, lees
je-to oprawa roli. to ponowna rO%Sl!erz~
~ były zamknięte. Wezwana policja siłą
nie ZID1l1sis:lonyoh obsurów uprawnych",
oiwW':syla drzwi ~ paza których posypał
S'Q grad kulek.
Jeden s ut'Zi}dnikQw policyjnych i pacjent J!ostali zranI Gni. Sprawcą strzałów
obuJ siQ jakiŚ nieznany pacjent, którego
W piątek, dnia 2 czerwca 1916 roku
uJl}to. Lekarz został śm'ertelnie raniony i
będą sprzedane przez licytację za gotówk~
zmarł po upływie kilku minni.Pclwód tej
tajemniCZej napaści śledztwo "pewne wy ..
l} o godz. 8 rano przy ul. Profesor..
jsallL,
skiej nr. 17: l szafa do ubrań, l lustro
lIlieńsz:ykow ., groźąo7ftł Rosji głodzie.
toaletowe i 1 zegar ścienny.
Mteńuykow w "Nawoje Wremia"
2) o godz. 91f: rano przy ulicy Przę.
st'A'iłł!{ba nadehod~eą bardR6 POWazD'ł
klęskę głodow1! W Rosji.
dzalnianej nr. 37: 1 szafal l komoda, 1 zePisze onl··
gar-budzik, l mała szafka i l regał.
,.stoimy jeazcze przed wielkiemi wal.
kami. W ójsko znowu wchłonie nowe siły
3) o godz. 10 rano przy ulicy Ro-r
robocze we wsi i znowu gospodarcze zao- kicińskiej nr. 10: 1 szafa, 1 szafa kuchenpatr~enie 1tędzie oierpiało lit powodu przena i 1 szafka do wiader.
szkód komunikacyjnych. Le.oz przyjmijmy
istotnie ten w.rpadek se wojna skończy się
4) O godz. 101f, rano przy ulicy \ViI..
tul pół roku. eói wówc3as? Cz.y w tym wyczej nr. 22: l szafa, 1 komoda. 1 zegar i
padku Qstatecznie unikniemy akradająeego
l lustro.
sil} do nas widma głodu?
Urząd Sekwestrowy m. todzL
Nawet gdy pokój sŁanie 8i~ faktem,

SydrańskL

ItDŚt1.
..

Księstwie

Bonaco.

Księstwo Monaco nie schroniło się
w hurzy wojennej pod dach bezpiecznej
neutrainości. Dzielny książ~ OdmaMi
stanął mężnie po stron:e' koalicji i Imżdej chwili got6w jest pospieszyć na
pomoc francuzom, an.Ę!likom i włoąhom.
Monarcha ten posiada i armję, i sztab
jeneralny, i nawet kwaterę główną.
Wojsko, po arucnowienit:t kadrów
i wyczerpaniu rezerw, sięga liczby 500
żołnierzy. Wszyscy są artylerzystami.
Niema ani piechoty, ani kawalerji. Pierwszą haterją dowodzi głównodowodzący
armją, kt6ry, w chwilach wolnych od
innych t pilniejszych zajęć, a śr6d tych
znajduje się także gospodarowanie wielkim hotelem Du Parc, palni funkcję ministra wojny. Drugą baterją kieruje, o
ile ma na to czas, minister skarhu-sprawiedliwości~oświaty-komunikacji i rolni-

p mUSOVlD

ctwa.

umiejętnością techniczną łączy

Armja ta zazdrosną jest o swoją samodzielność, nie chce bynajmniej iść Da
.ślepo za rozkazami francuskiego wodza
głównego, posiada własne swoje plany

subtelna, iście kapelmistrzowska żył
ka, która uwydatnila się wczoraj szcze~ólnie w Allegro eon grazia. Tu udało
się p. Szulcowi uchwycić i podkreślić
ową subtelną cechę "kokieteryjnej graeji", która znamionuje tę część symfonji,
i która li wielu dyrygentów przez najdrobniejsze zwolnienie tempa znika bezpoivrotnie t tracąc swą powiewną lekkość.
Również na wyr6żnienie zasługuje
występ solowy koncertmistrza, p. Chwa~
ta, który w Balladzie i Polonezie Vieux~
ternps'a rozwinął znaczną technikę i cza-

tr

w.

strategiczne i militarne kombinacje. Jej
dowódcy nie zamierzają wprawdzie narmcit genjalnych swych pomysłów Joffrowi.
ale pragną~ aby przynajmniej nie rozporządzano nimi hez ich przyzwolenil'ł. Sa1Ui
okreśią. gdzie i kiedy i w jaki sposób
rUllki~

:s E.:

I

__
Dziś ,.
~ E: ~ :J: S

Piątek..

do nabycia w Cukierni Oostomski"go, w d. zaś widowiska-·w kasie teatru.

l-go Czerwca

Początek

o godzinie 7 -ej i

ur .A. :J:) El "'U' S

"B

(Cegielniana 63).

IIcytatJa~

j

okryją si~ nieśmierfelną sławą zwyci~stwa.
Joffre z uśmiechem przyjął fe: wa-

III

jeńców
boczą

Ie.fejowe,
Na linji Ttewir-KQblencJ$ niedaleko
Sałmroar wjeehe.ł p0i3iąg paapieuay wCloraj
łllhlQX;zęście

solowe po82CZegółnych ąrtystów, których
wszak w orkiestrze nie hrak, należą do

wła

sciwy stygmat pałetyczny zawierają w
sobie dwie kraftoowe jej części (I-a i
IV~ta): pierwsZ<4 nacechowana jakby bolesną melancho~, jakąś tęsknotą milosną~ druga zaś przepojona smętnym.
przygnębionym tragizmem. Dwie środ
Kowe cz~ści stanowią jaslwawy kontrast arfystycznyl do nastrojów powytszych. Tutaj dusza porzuca krainę śmieł''''
ci, by ulecieć ku promiennemu i radosnemU tyciu, a gdy Allegro eon grazia
niesie ukojenie i Q4Ilpoczynełt po przehytych smutkach i goryczy (w I-ej czę
ści) -Allegro molto vivace doskonale wytwarza odrazu nastrój pogodnej wesolości, która rośnie i potężnieje, aż do
podniosłego zachwytu i radosnego podniecenia.
Odtworzenie .,.patetycznejlf przez
orkiestrę możnaby nazwać wzorowem.
Dyr. Szulc był tu w swoim żywiole.
We wszystkiem znać bylo gruntowną
znajomość odtwarzanego dzieła przez
dyrygenta; tempa każdej z pos~::"eg61nych części uwydatnione były należycie,
lekki, niewym uszenie precyzyjny rozmaoh pałeczki tworZy z orkiestry doskonale rytmicznie sharmonizowany zespól.
.

-

upłynie.

minim damobH'iucJa
zostanie przeprowad30na. Na aelki tyl!i~el

- Jełeli armJa monakowska oka~
się zbyt krnębmą - rzekł - zapakuję ją
do aułomob'lu i odeślę do domu.

rowal sluchaczów swym przepięknym
tonem i szIachemem frazowaniem.
Dziwnem nam się wydaje. że na
wieczorach .. oper i sołistów« Wj'etępy

ustawłcznego Sp"ClWwytkniętego programu

bez

duio czasu

pół

28 .A

G IE

Komedja w 3-th aktach, B. Oorczyńskiego.

....

wieczorem

s::p .A.. :o

~

X N' A..

KO"
..

została

arta Re~taura[ia ~Iro~ne [olonea [elieloi a 1~. l .'al~k feltlerów I tOln

i~daIl;.i. Obiady z 4 d"ń 1 M. 80 Pl Kolacje a la carte. Doskonałe piwo z beczki oraz bme napoje. Wyborowe wina. W czasIe obiadów od l do 3-ej Koncert
F.iestry. ,j,:)źonej Z 12-tu osób, wieczorem od 6-~j do U-ej Wielki Koncert. Ceny w Restauracji jak we wszystkich innych Łód,. Barach. Wejście bezpłatnIe.
5taura~)J. otwarta od godz. 7-ej rano, tamte znąldu}e się Mleczarnia Wiejska oraz Pawilon z WodamI Mineralnenll
P. S. O dnIu rozpoczęcia przedstawiał
będą specjalne ogłos::enia.
Th. JUNOD.

za'radamm swych członków, zamieszkałych
wodzi i. ok?Ucy, że dnia 4-go Czerwca
b. f. W NIedZielę o godz. 4-ej po południu
odbędzie się ogólne zebranie w lokalu wIa.
snym przy ul. Benedykta Nil 41. O punktu~
alne i licznc przybycie uprasza

Specjalista

Wody Mineralne

re

lIałuralne

Dr. L PBYBULSK'

I

czerpane :!e źródeł w
pnewysszającl!. wody

Ulica Po.fUdniD1Iił3 H! 2 róg Ptolrkov.'Sne}

moraw leaetrzue i mi.

LeczenIe elektrycz:nośc4 elektrollą {USUwa-

górach Harcu
łh... zer SlIlUle .. bruftnen "ViCTORiA"
mineralne jak Borżom. lIIarzan. Victoria (czysta) napój
stołowy, Victos-ia cytryn •• Vicł.oria malin., orzeźwinjtj:ce napoje owocowe. 0gulnie za.lecane pn:ez najwybl~Eliej8106 sity lekarskie. Nsgrodxone medalamI na wvgtawach ws;;echświat. Na skJ:a.d~ie snajdują 8i~ łltale transporty świeżego czerpania,
Do nabycia we wszystkich aptekach, składach apt.ecxn. kolonjalr.. wód gazo'l'-ry"ch.
klubllC12., re;;tsurac. it.d. S)H"zedaż i ak.tad g.tQwn,- J. Hirazberg Łcdź, D-ługa72ę

na

li

bije skiej
przy ul.

Długiej 1(2

ydło!!

10.

y~łonl

od 50-elu kop. funt

U D, Markusa
Pio.trkowska NQ 59

yplaClim wsselkio wygrane aras stawki
wualkica loterji %1Ił małą pll"Owi~ję.
Ciągnienie Lc.ter"ji Suk lej dn. 14 , t5
czerwca 1916 r. przy zamianIe na
świeź. los,- nie pobieram żadnej
prowizji. Koncesjonowany Ka.ntorWymiany i Sprzedd Losow. WSlI\elkIe tabellti loteryjne bezpt",tllie do prxelrxeni&

metslowe wó,dd

ł we-

bane po 45 kop. pud uJ. Fmncluka:ńJ!ka )i 25
W. Tyl!ńsld.
legancka. da.ma nosI gonety znanej m&r.ld ..G
noma", Łódź, Gfówna 17.

E

0.kO

tanio 55 kop. funt a

tylko u

Drukera Srednia Nr. 2
Uwaga: tylko sklep kOlonJaI

lokomo~ila

Hurtowy i det&hc%ny ehneścjan8ił
O",%ewo.
skład drlllewa opałowego. Drzewo 8tlche l1ł"

J umeblowany, frontowy, bardl>o &:any ni...
drogi, zlI.nu: do wvnai"oia Zielona (i Zom~
DSamuela Welnber20 łódź Potn;;Snllo
do pół rocl.lsuego <!Jltecka. .
Piotrkowska 58.
P Z"laSzaemam.ka
aię do Dr. I..iplń$kiej Zawadd;a tO
do apr%ed&Aia. ahojuy ul. PIali1@!
2 rowery
wa4

t, kże rozmaite mydła,
hurtowo i detalicznie

6;....S koni. na kołach używana lecz w dobrym stame. Oferty składać w Administracji G. Ł. pod literami S. K.

Szmalewłcz, PołudnłOOJn

,•

lir.. 8.

bcasy skórzane
sprzedslt hurtowa

I. Hfrtenbaum łótlt Piofr!. 95 róg Jmfrzeja.
;:

Redaktor i wydawca JAN lJJ:{OIJEK (m p. Przejazd 8

łóżka

locypedy d:deol:ęcG, wanny, krzesła wIedeńskie.

Poleca mag&:tyn mebli Wła.dysława Romiuow"

od 50-iu kop. funt hurtem taniej.

Egzaminy wstępne odbędą się 8, i 9 Czerwca.

wyborze ora"

Meble nowe i uty w..
ne najtaniej w dn-

skiego Piotrkowska 116 I rl'ętro fronl;.

'P""TN

dosiać można

żym

Przyjnmje od8-1r.od4-9.PWeod5-6p.p.

sprzedaż

szkoła żeńska

A.., A'.. A'• A'" A'"

nie ~eyeh włosów.

po cenach hurtowych
od 50 kOPI za funt trwać będzie do 15-go Czerw'ca w hurtowym składzie Mydła
Piotrkowska N2 2S w podwórzu na lewo.

VIł .. mlo klasOtIJll

Zarząd.

~

:

