· · k gze~1a
· skrAp·o·
.powi1'aka- - Odzież dla bdzieCGi żyd.
6) ~piewuJan
i gier
~ zaba:w:T~ Ge.;
P,D~~:
micie przyczyni się do. pow1ę
~ wany ró"norodnymi
:t.
· · t
Dnbrameoka„
Radwańs~
I tak jułi znacznego ia.mteresowa~1.a~ mi, stawia pierwsze kr_ok1~ Uważa
Zyd. rrow. do roczynnosci 0 r_zy: bel i Sukowa.
.
'akie wzbud~iła Wystawa w szerok1cli +edy ~e nizkie oemv w mektórych mało 20 skrzyń odzieży . ~la dmeCI
r fjł ... . . ,.
,
koo~:eratywach sn "szkodliwe,. gdyż bjednei 1urJnnści żydowskie].
.
7) Rysunków i ka Igr& : ~I>·! wp: .,
Bfera~h naszeg!> miaeta.
·
·
ł .~
.
k 1 tó. _ z De~egacji H. P. B.
.
. .
Piaskowski, W. Szwałm. Tur:ewski i.
Otwarcie wystawy obra- uli:iożhw1adiąt tcó·. awe1spzor:rya!,,~;~chu ~~tórwe
'Delegacja postanowiła .skdasodw_acl .. dz15elnb1ce Łaprnski.
· ·.·.•.·.·.
'' SAU p 'prn u {
z.. n . '.Y
• ~
5-ta i 17 b. Biedni, zaliczeni o zie. nIC_Y •. ~•
.
!:ÓW. ·
" po podwyższonej cenie wł;:druH~ z po~ da teraz otrzymywać wsparcia w dz1eln1cy 3-eJ.
Sekcjom pozostawiono tertnl?ldQ
. Sekcje 18 podaje niniejszym do wrotem do robotnika. Większe, ma- Obszar, objęty ulicami Radw:ańską, 1:iotrkowśką, dnia 14 b. m.
.
• ~' /. r
wiadomości ogółu, że W przeddzień sowo sprowadzane produktyJ dadzą Placową, Hrabiowską. Nowo-Kątną, Kątną•. SzlaDo prezydjum powełano:pp~.J)r~ll:-otwaroia Wystawy obra~ów, rzeźb
ł L
checka i parkiem zostaje włączony do 4-eJ podS
l
'l1om ·ssewskieg Ł
kooperatywom zyski, a cz OD.Kom komisJL
.
.
na,
zwa IDB,
a
. .
~"."
i aztyoMw, t. j. w sobot~ dnia lO-go obniżą ceny na środki żywnoś.ći,
Biedni zamieszkali poza granicami miasta. pińskiego. i si;.kową.
•..• \).{
b. m. o godz. 5-ej po poł. odbędzie umożliwiaiąe skuteczną walkę z po· zaliczeni d~ dzielnic 14, 16 i ·1s nie· będą nadal · Posiedzeme plenarne seko)i n~
siQ „Vernissage", na który orgn:ni.z~- średnictVvem w handlu..
otrzymywać wsparć od miasta. Mają się oni znaczono na środfi 14 b. m. e _go,q~:
torowie Wystawy zaprasza'ą nrn1.e;.
zwrócić do gmin, do których należą.. .
.
.
tk10h
Z ankiety, odez:vtanel przez 1J.
Kasa pożyćzkowa wypłaca obecnie pożyczki 8 Wlecz.
·r
szym wszystkie panie i wszys.
•• Jakubowskiego okazuje się, rże tylko dwa razy miesięcznie. We wtorki osobom. ~tó.
Wobeo reorganizacji bihljQti~?~~
panów czynnych przy organlZ~C)l 12 kooperat)TW miało pół miliona· Ob· rych pierws~emi literami nazwiska są A-L l w pre~ydjum Sekcji u.przejmie Pł.O;Jt;;·
Ogólnokrajowej Kwesty „Ra~u1crn rotu w r. 1915 z liczbą 5497 człon- środy-M-~z.
ozłonków o zwróceme wszyst)l1ołP
d~ieci", tudzież te osoby z pomiędzy ków. Udziały członkowskie wynosiły - :z Komasji Międzyzwiązkowej Stow„ książek do dnia 20 ozerw_oa_ r._. b; ~
Sz. Pub. liczności, które specjalnie inRob„ Chrześcja!l\akich.
·
ł i
. d . 21,800 rb., . czysty zysk wynosił
Ze świeżo przedstawionego nam sprawoztlani~ Uwa.żaiąo sprawQ mm pe n e~ia hlteresUjł;\ si~ sztuką. Bilet wejścia ma 18 300 rb. Przeciętnie na C·Złonlrn za miesiac maj dowiadujemy się, że działalnośc blioteld za niezwykle ważną dla. nłtl!J„
tego kosztuje rb. 5.- i ważny jest kooperatyw wypada 49 rb.
. . . kuchni stoJący::h pod zarządem komisji stale się czycieli, którzy uczuwa.ją ogronr_·JJ:. _.·.Y_·.
przez cały ciąg trwania wystawy
c
f
]
lk
zwleksza.
.
l
k
h
dj· .
t)
Ad
W
t
J
y
'ry
te
dowodzą,
ja
r
wie
le
·Dla porównania podajemy poniżej tabelkę brak ks1qze t nau owyo , prezy •lłID
t
P
( asse par ou · 104 res
ys a.wy: u · usługi może oddać masowe sprowa- cyfr, a mianowicie:
sekcji ma niepłonn~ nadzJajfi· ·;.6\
Piotrkowska Nt
··
dzanie ·produktów:
· w kwietniu w maju
członkowie przed oznaczonym t~rmt.
- Zb.ieranie ofiar po do•
Po przemówieniu p. Jakubowo: płatnych obiadów wydano 260.223 276.454 nem ksią~ki po~yozona ·zwrócą.· "> '
mach.
ł
d skiego powstaje gorąca dyslrns1a, w bezpł.
„
26.625
;Ui~
Dyżury w bibljoteoa odpywaj4
Sek ei a 2, która ściągnę a po której przyjmuią ud7-iał delegaci po- szkolnych „
Ra.zam 32158 . 542797
338.434
się codztennie od godz. 4 po poł~. le
swoje sztandary tysiące osób, które szczególnych koo1rnratyw. .
4.525
8 wiem~.
podj~ły si~ trudu zbierania ofiar
Kleików dla dzieci od lat i-4 w;:dano
w mieszkaniach prywatnych, zwraca . Vv J~onkluzji duch walono na~ę:u~
Raz~m 342.959. X Ze Stow. Prac:.ow. Handl.
.·. ·
SI.A ... a naszem pośredn1·"twe1n z we· Jące wmoski, po ane przez P· a u·
d ·
Odbyły
siA dwa Z&b:rania nrz_.e_ d~
"' n
"
b
I··
Przecietnie wiec wydano w kwietniu
z1en'i
t"
.
zwaniem do wsżystkioh, właścicieli ows riego:
·
nie 10.515 ·obiadów: w maju z kleikami 11.063 wyborcze, zwo~ane przez Zarząd Stó'w.
domów i lokatorów bez ró:tnicy wyZebranie delegatów łód7'kich sto- ,obiadów.
·
.
wzaj. pom~ 'praoownikó-w·'hand1owyroh
znania i narodowości z prośb!'.l o warzyszeń spożywczych mocą posia~
:>gólny koszt obiadów· wyniósł w kwietniu (Spacerowa 21)~ ..N a zebrania. eh. ty_oh
·
h
· t w od swyc h :r.a· Przecietny
rb. 24.490 kop 39, w maju rb. 25.239 kop. 23.
t
współpracQ i pomoc delegatom, '-2aby d. anyc
pe ł no.mocmtc
koszt obiadu wynosił 1 kep. z górą.
omawiano zasad PlCZO k. wesJ~-.P~ze„
podjęta na wielkf.\ skalę akcja przy- rządów, uznaiąc za wskazane i lroNależy dodac na korzyść kucheil, że Wpro- kształcenie Stow.
z·wiąHk z&Wo'sporzyła znacznych funduszów dla nieczne dla zapewnienia stownrz.v · wą.dziły w maju wydawanie kleików dla dzieci od do wy. zebrani powzięli rezoluctE},
biednycł1 dzieoi łódzkich, gdyż tylko szeniom trwałej egzystenoji posta.no~ lat i-4 co ze wpg1ędu na zdrowotność dzieci domagającą si~ zdemokratyz&JY8.Jlla
dła nich wyłącznie :przeznaczony bę- wiło:
w tym okresie wieku ma bardzo watne znacze- instytucii. Rezolucja ta głosi: „Zebradzie całkowity dochód z tygodnia
1) Wpłynąć na zarządy wsz:yst~ nie.Naprawa bruk.ów.
.
nie przedwyborcze 3 dnia 3 ozanv-0.a,
kwestowego w Łodzi.
sld~h łódzkich stowarzyszeń spożyw~
Mag;strat zatwierdził przedstawiony przez rozpatrzywszy działalność Stow;, uDatki, .otrzymywane przez dele . . czyoh do zjednoczenia się we w~pólną Wydział budo~~any plan naprawy bruk 6 w na waża;. iż nie może ono zastąpić orra:g atów, zapisywane będt'I na urzędo· iedną organizao1ę kooperA.tywną, or&?i u1ic!,ch Wod~eJ 1 ~r2'.:Jaz~.
nizacJ'i zawodowej, wobec czego za._.•.
"!
c„e ... erow.
. . . .
d.
.
k 4-· l;..
wych listach Głównej Rady
Opiekań- dążyć· do przemianowania spó!ek 1rn- - ułwarc3e
Powiatowy lekarz Łodzi Dr. Hlibnęr udzielił. sadmczo zga ~a. f!l~ na prze S7h1&wt·
czej; delegaci zao patrzt1ni będą w le... mandyto wych na stowarzyszenia i;;po- pozwolenia na otwarcie chederów mieszczących nie btow. · w Związek zawodewy•,
gitymacie osobiste. Spodziewać się żywc.ze. i prz,ylączenia ich do wspól- . się prz~ u.li?ach: Łagiewnickiej, Zgierskie i Ale- nadto postanowiono: 1) wszyscy członnależy, że kwestarze we wszystkich nej orgnnizacji·
ksandry1skieJ.. Otwarte ~o~taną pozostałe ohede- kowiłil protektor!Zy i ozło. n.kow.i•, ?li.
.'
l
k
ry o tyle, o ile właściciele szkół . tych będą
.
d J-n:
mieszkaniach doznają przjrchylnego
2) zorgamz.ować- wspó ne za upy przestrzegać, by kąpiele dla dzieci odbywały się ozywh~oi, którzy si~ usamo ~,ie-~
i życzliwego przyjęcia i że z żadnego towarów przy 7ednem . ze stowar~y- normalnie.
przed 1 ~ierpnia 1914 r., ·wińrii był
domu z pustemi nie odejdą rękami, szeń Z'V'dązkowych, lub w oddzieJnem
Temperatura.
wykreśleni z listy członków; !f)człoJ\:„ ·.
zwłaszczaj że katdy datek 1 choćby ~kładowem P?mi~szczeniu, uprze9n~o
Dziś o godz. 4 ej w nocy tempe- kami Stow~ mogą być li tylke p~/
najdrobniejs:r.y nawet, z największą ;ednak zwrócić sI~· do Warszawslnego ra'tura wynosiła+9 o R. o godz. 7. ej oownioy handlowi, nisnagannago,.p · ·
si(! przyjmuje wdzif;cznością.
Związku Stow. spożywczych o wy- rano+120 R.
·
wadzenia sił) w ogóln~ści, 1. sz
_ Ofiar]!.
·
danie w tym względzie swej opin}i; ·
gólnie wzglę~em kolegów....współ
,
Sekcja 1, uzyskała dotąd następujące ofiary udz~elanie .Pośrednic~wa i. pomocy, _ z Konstantynowa.
.
oowników i S) Stow. nifł .pow· ....~'
na rzecz Kwesty:
lub. ~twarc1e w ~O~Zł oddztału hurWładze niemieckie pozwoliły nie~ mieć ~adnyoh kate-gor)i ozłonkóJff !I~ '
od Tow. Akc. K Scheibler
rb. 4.0oo towm, warszaw~!oę1;
.
zamożnym właścicielom zrujnowa- wszysoy członkowie Stow., ponosz'8
„ J. K. Poznański
3.000
BJ ~tworZJO wspólne bmro org.. nyoh domostw brać bezpłatni~ z la- jednakowe obowiązki, korzystaj,,, 1
3 000 , .
·
g;~~:i1 an i rodziny
merowmoze . ZJednoc~onych Koope- sów rządowych za Aleksandrowem jednakowych. praw. W myśl powył„
Grohman
„ 3.ooo ratyw ~ódzłnch .P;zy. stow .. społ.yw- drzewo na pobudowanie stodót Nad- szago czł~nk1em zarządu tak zrefor„ „
„ K. Bennich
„ 1.000 c21em „_Wyzw?leme w Ł?~zi. z po- to wóit gminy. µ. Meissner, otrzymał mowane.~ mstytu()ji moż& byó,jed.JDi.e
fin\~ $~ayr~1t;;~ertdalsze ofiary ró~ni~~ sadą kier~wmk8: wykwal1.f1kowanego. zapomog~ 25,000 marek na tente pracownik handlowy, zgadzający lit
Zadam em bmr.a będz1~:
. . cel~
·-z prowadzeniem instytucji w duchu
podane ~ostaną do wiadomości pu.. a) Wzmacniame uc~uc łączno~c1
· · „ ·
• . ·
.
•
Związku zawodowego~ · · . . . .
bliczne·.
m1~~~Y. stowarzyszon;ym~;. b) uśw1a- Ze związków l stowarzyszen.
Rezoluoje te zosta.n~ przedłołone
- Róohliwa czytelnia„
dom1eme w poz~sk1wan~u now~~~
X
łódzkiego Tow. Lekar- zebraniu ogólnemu, które· odbf)d~łe
Czytelnia pism przy Tow. „Wie. członków; c) udzt elanie mstrulrn11 1 skiego.
sh~ około 20 bie!. miesiąca. ·
dzy" (Piotrkowska 108) w ciągu pół- czuwanie nad gospodarką; d) ujednod
·
·
rocznego swego istnienia cieszyła się Sfał'nienje rachu. nkowości i adminiPorządek
dzienny posie zema ~ Ze stew. pracown. nołarJatu.
f:rek\.yencia.
.
b
.
ń
środowego (7 czerwca) obejmuje: I)
Zarząd zorganizował dla c~ottóW' stow. spM"" d
strapi1; e) o myś1eme u 1epsze gos~
mi·e.isJri·eł'l'o łaborator)'um bakter10
_ .ialne kursa języka polskiego.
· d f' k.
w „k się
1
ze re wenc7i O 7-go podarzych; f) wyszukiwanie źródeł
, „ B
h
Dotą~ za.pisało si~ i ucz~szo~a na kursa do
listopada t..j. od dnia· otwarcia zapisa- zakupu, przyjmowante . i wydawanie logic~nego: . Bacillus paratyp i Lo- 20 proc. ·ogólnej liczby członków.
(sh)
fo się na jednorazovvy pobyt w czy... zamówjeń; g) sporządzanie sprawo- dzensis. Nowa Specles. 2) Z ezaso- :>< Ze Zwia!zku Zaw„ Rob„ 'Przem.
telni do 3,900 osób.
zdań, bilansów i układanie bud~etów; wego szpitala miejskiego dla: tyfuso- Włókn„
· ·
·
·
W stęp kosztuje 4 grosze, miesięcz- h) organizowanie . i ł"OZenie sto wa- wych.
Klinika objawów paratyphi
Zebranie konsumentów kuchni lrEV ·przy po8b
~
..:r
1'
Związku
odbędzie się w · nadch_odzącą
ny ona men t '3A o groszy.
·
rzyszań i filj], oraz konferencji
wspól- L·ouzens
s, t 3) .z. ml' ;e1· slr1'
~ e praoo
. wn1· mienionym
sobotę w lokalu.
ku.chni XIV przy. ul. Piotrkow·
Czytelnia otwarta w dni powszed- nych; i) zawieranie umów z dostaw- anatomopa o1og1czne;:
wym 1rac 1l sldeJ 289 (stołownia Gajera) o godz. 4• i pół po
nie od 5 - 8 wiecz.; w niedziele i cami,,. pracownikami i t. p.;
za.łat- badań pośmiertnych przy .tyfusie poŁ z następującym porządkiem dzlennrm: ..
Śwl. Ata od 10 1
rano
i·
od
3
t'
nół
·
d
1) Sprawozdania z działaln_. ości Kuchm ·•XIV
...
t'
wianie i pośre nic.zenie e wsze lki cu1. plam1· st"Um
·., ·· '
8 h)
8
·
·
(
k
••
b•bt"
t
•
S
oraz Zarządu Tanich i Bezpłatnych Kuchen·. Ro·
1
•
Wlecz.
.
sprawach.
·
X Z Se CJl · · - JO eczneJ tow. botniczych.przy Związkach Zawodowych; ·
- 0 zabawki dla biednych
· 4 ) kupić potrzebną ilość odpo- uauczycieli chrze~cjan. .
.
2) Uwagi i życzenia konsumentów.
c_,
dzieci.
·
wiednich . ksinżek buchalteryjnych,
Odb;yło się zebranie. Sekcji bi"'.
Zebranieto, pierwsze w swoim rodzaJu,11rząP:rzytulisko przy ul. Południowej
'1
bljotec!lnej Sto w nauczyeiali chrze. dzane przed walnem zebraniem Związku,. ma. na
66 zwraca się z g. ors:ien nrośbn
do oraz 1 podr~czników o kooperacji dla ~ ·. · "-',
·
- celu poinformowanie szerszych k6t robotniczych
··
'1 "'
t'
'1l
u"yt pu "'towarzyszeń
riC.Jan.
· . .
·
o stanie .gospodarki kuchen robotniczych izezamo~nieiszysh dzieci, by zechciały 'LJ u.
d
• d
.
Skonstatowano, że stan · obecny branie materjału, dotyczącego stosunku. k6l ro~
1
ofiarować stare lub nieużywane iuż
Pieczę na zór na powyższemi bibljoteki nie odpowiada potrzebom botniczych d~ jego plae6wek gospodarczych.
zabawki dla biedny-t-~h dzieci, znajd-µ· powierzyć Komisj wybranej składa- nauczycielstwa; wobeo. czego ·.należy brania w kuchniach innych. należących do
,jąoyc.'1 się w tem p-rzytulisku.
jącej się z członków zarządów Stow. _i aknaJspieszniej uzupełnić k.sięgozbiór ku odbędą się nłezadługo.
·
- z u„go Tow. Pożyczkowo„ spożywczych, któr& zobowiązano w 1
l
.. . .
t . . ·1 ś . :>< Stew. PraC01MIUdków Przem. Drz••·
na1b.11'ższym "'Zasie rnnrnwad"'iÓ W z·.y- prze3 za tuplellle powa Il8J
1 O -Cl nego . . . . . .
..... .
Os;;gi~zę d n«UJ[;SOWego.
I
\,)
vr,., V
u
dzieł.
.'
postanowił() przeprowadzić ankietę o . polożen1u
rrow. wniosło do sądu 27 sprą.w cie niniejszej uchwały wspólnie lub,
P. Tomaszewski proponuje w ce~ robotników. zat.rudnionych w tel gał~zi prze·.
przeciwko tym dłużni lrnmt o których ogólnemi zebraniami Stowi · spożyw~ lu ułatwienia pracy, aby · obecni po- 'mysłu.
.
zarząd ma dane, iż mogą a nie ·chcą ozych oraz do motliwie OZ<i6tego po- dzielili się na komis.je: pedagogiczno< - Zarząd zw. ze:ntwcd„ szewców I ka•
płació.
rozumiewania si~ z War5za,wskim metodyczną
psyehologiczno·wycfro- maszników
:
.
.
-.
- (o) z życia kooperatyw.
Związkiem Stow. Spożyw~zyc.h. Na.·
'
· ·· ·.
podaje do wiadomości członków, :te biuro zwi~zstP.pne zebranie d.alegatów od_.bAdzie wawczą.
.
. .
·
. .
ku przyjmuje składki cżłonkowskie w katdą nieWczora7 w lokalu „ Wyzwoleni~"
-.s
.,.
· Zebram uzna1ąc taką spec1a.l1za-. dziele od godz. 10 - 1-ei raao.
.
Pfotrkowska M 292 o godz. 6 w. od- si~ l ó b. m. o g •. 5 wiecm. .
cję za celową, utworzyli komisje w · ·
·
było się zebranfa pełnomocmików
Uwag a.. Kos21t utrzymania skła„ nast,,,puJ' ącym składzie: .
- Ze ·związku felczerów„
·.
du bl. U"a pokry a1
tk'
Sto•..,
"'
·
W
lo,kalu .przy u.1. Benedyta ~ 4.1 odbyło si~
kooperatyw w sprawie założenia hur- . d J.
w ą wszyę ie b n . '
1) Pedngogiczno-metodyczną: pp. zebranie Zwiazku 'felczerów m. Lodzi.
tow11i.
ZJe. noczone procentowo do 0 rotu W. Zawadz1d, K. · Tomaszewski, S.
Odczytano sprawozdanie ~asowe za czas od
Na przewodniczącego wybrano towarowego w sklepie a~ do czasu Gontarskę., A. Pawlikowski.
1 czerwca 1915 r. do'2ó maja 1916 r., z któreqo
J k b
l •
p J k b
J't
k
'widać że na 1...:go czerwca 1915 r. było ·w ka51e
p.
a u ows1nego.
. a yu ows k.l u.normowania stosunków.
•
2) Hiętoryczno~ I erao ą: pp. Ła- 158 rb. 94 kop.• Wpłynęło do 25 .maja 1916 r. - .
~zifikuje za_ wybó~ i charakteryzuje
Do Komisji organizacyjnej wy~ p1ński i TomaszeW'ska.
, 34 rb. 96 kop„ razem 193 rb. 90 kop. Wydatko-1stotę współdzielczości. Mówca twier- brani zostali pp.• Nowicki, Obra.niak,
3) Psycholog.ozno wychowawczą: wano 10 rb.• pozostaje zatem 183 rb. 90 k;op•.
dzi, że kooperatywa w stosunku do Jadrubowski, Górski, Rżewski. Prz:yc pp. Braun, Szwalm J Łapiński.
.
Postanow1on<>ł aby kapitałem kasy: rozponą,
handlu prywatneg@, opartego na był, Kowalewski, Klein, Zhmtalski,
4 ) Matematyc~ną: pp. Rowińska, dzał specjalny Jioniltet, poczem sprawozdanie za·
własnych zyskach, zahnuje stanowi~ Strzelecki, Krau:5e, PłóciermilI) Urba- Tamasz&w:>ki, Jankowski, Szwalm, twie~~o~~tzadu ,wYbrano ponownie po raz .4-tJ
sko wychowawcze i samokształce- niak.
vVosikówna i Pawlikowski.
z rzedn, pp. ·suszkiewfoza i Kinasta, na sekretą·
:niowa.
·.
Zebrani delegaci wyrazili: p. Ja.·
· 6) Przyrodniczą: pp. Jankowski, rza powołano p, Adama Heller~ on.z na człoQka
Na calym świecie zjednoizenie ·kubowskiemu, .J·aki inic1·atorowi ·i or" Suk.owa, .Zdro).""WSk"',_' 'B ...rw••„ów·n"'. zarządu P\ Teąfila.Golac~oyr~kiego••. k· ·<.órl
v
"'
"uL
",
Obrót w· kooperatywie przy Z~a.z u wyni
współdzie1cze ol śnie wa og·romem cyfr ganizatorowi przyszłej hurtowni gram- W ocalowska, . ł'rysewiczówna
. i prof.
·3115 rb. 84 k,, zysk wynosi 323 rb. u Jr.op~_
1 obretów, u nas w Polsce rueh ten, jalne podzit.kowanie.
(o.)
Staśkiewicz.
. . -.;i· 1 ..... „
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Teatr 1·· Sztuka.

giego, i~ z pewnośeią widzieli jak to~
n.ął „ Warspit&", bojowy krążownik

Teatr Polski (Cei;delniana Ba).

Benefis Liny Sniatyńskiej.
w..

Dnia 11-go · czerwca w niedziele w teatrze

rots~im (Ce.g. 63) i;a b~n~fis utalentowanej ar·tystkl p. t.my Sniatynsk1e1 odegrana zostania

. Warszawianka" {Pieśń z roku 1831-go) St. Wys;1ańskiego i „Stary mundur" obraz· dramatyczny
w 1 akcie z powstania styczniowego 1863 roku
riapisany przez St, Wiśniowskiego, autora „Leci
liście z drzew". Obie sztuki reżyseruje p. Janusz
.·()rliński. który ?dtworzy w „Warszawiance" po;\~tać Starego Wiarusa.
·
f · przedwstępna sprzedat biletów już rozpo,~~zeta. i ·P.ostępuje raźno naprz6d, a sądzić motna.
~;~"sala teatru będzie wypełniona po brzegi. eo
.f~usznie należy się benefisantce za usilną i owoc·~Jlą pracę Vf Teatrze Polskim w ciągu ostatnich
'{'trzech sezonów.
'
- W poniedziałek dn. 12-go czerwca t. j.
'·~-i dzień . świąt · powtórzone będzie .Bagienko•
·~ol. Gorczyńskiego.

.· ., .· Bilety na to przedstawienie już sa do nabyłcJii w cukierni W-go Gostomskiego.
·w próbach
.'fi Rzady okrutni>go· cara•, sztuka w 5 aktach z ży
~~ia Rosji za panowania lwana. Groźnego.
\"
. Teatr P opw.lllarny
w ogrodzie „Colosseumli; (Cegielniana 16.)
f•
- Zrzeszenie artystów teatru Polskiego po
•::.niefortunnym wyborze letniej siedziby w gmachu
·~Sellina", przeniosło się do bardzo sympatycznego ogrodu "Colosseum", gdzie rozpocznie przedstawienia w nadchodzącą sobotę, 10 b. m.
• ·Na pierwsży ogień pójdą: arcywesoła farsa
w ·3 aksach Bissona i Silvana p. t „Ludzie bez
głÓ~ir. oraz komedja opera Dmuszewskiego z czai&ow·J..83.0 r. „Okopy na Pradze".
:•; Cbie.po"Wyższe sztuki budzą duże ,zaintere~S()wanie. ·
ł. Zrzeszeni.e ;rrtystów teatru Polskiego doloty
:wszel~ich staran, · by wykonanie stało na wyso .
4tóśai zadania

~h . Repertuar wzbogacony z-ostał ostatniemi noś~wo~ciami z repertuaru t~arów warszawskich.

·"·

Persosel,

po

za nielicznemi zmianami, powybitniejszemi siłami.
.
W ogrodzie znaiduje się pierwszorzędna re. .stauraeja, mleezamia i instytut wód mineralnych.
.
:~',
Bilety do nabycia w kasie tearu.
Ceny naM
.!Wi~keonym został

c~er przyst~pne.
Początek widowisk

o 8 wieez.

Ł. O. S. w Helenowie.
Koncert popularny.
···.·
Dyrekcja: Bronist Szulc.
~}} Solista: Stan. Kort (wiolonczela)
;fli' . W programie m. L: Zołotarew „Rapsodja he:Oziś:

.;~ra.jska." Pribik „Kol. Nidrei".

i
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Komunikat niemiecki.
l~ERLIN. (Urz~dowo).

·.~~• Wielką, Kwatera Główna, 5-go ezer-

7~iWschodnła widownia \vojn9.
Na ironoia niemleokim nie V1Y"1darzyło si«z nic wntnego.
.d'1iłl{cu1sl{a widownia wofn9.
Na. froncie· niemieckim nie wy. da1•zyło siQ nie watnego.
~achodnia

widownia wojn9.

Na wschodnim brzegu Mozy, na
"pasilli1 wzgórz Fumin, po ponownem
nader sHnem przygotowaniu artyle,,ryjskiem, uderzono w nocy cztero.: krotnie bez najmniejszego wyniku na
stanowiska dzielnych prusaków wschodnieh. Przeciwnik poniósł szozegól-

nia cię~kie
·:~"dnocześnie

straty w

działających

,je-

artyleryjskim ogniu zato~~,r,9wym i ogniu karabinów maEizyno.. -vyeh. i pieehoty.
c~
Zresztą połotenie jest niezmie-

;;nhrn:e•.
NacHelne dow6dstwo woJskowe.

Straty Anglji w bitwie
· · ·

morskiej.

BERLIN. 6,..go ozerwoa. (Urz()dO·
. wo)~ Anglicy wyłowieni przez 6 niemiecką flotylę torpedowców, podczas
l}itwy morskiej przy Skagerraku, zeznali, że „Queen Mary" i prawie jtB ...
dnoozośnie mały krążownik „Birming...
hat.n" tonęły w czasie wałki z pierwszą
·11iemiecką grupą wywiadowczą, to
hoiowy kr4townik „Prinzess Royal"'1
·:był silnie przechylony na bok. Na; st~pnie p$dczas tej części bitwy
· trczestnfozyłt piQć naddraadnougtów
klasy „ Queen Elisaheth~-.
Inni jeńcy angielscy wyratowani
:.. przez s niemiack'ł flotylą torpe&ow-

.. ców, zeznali z . piśmiennem potwier·

·· dzeniem„ niezaldnie jeden od
~"·.--

-~~.

dru-

„Prinzess Royal", „Turbulent", „Ne·
stor" 1 „Alea.ster" „
Niemiecka łód~ podwodna, do·
strzegła w odległości 90 mil morskich na wschodzie od u1Eda Tyn:y,
po bitwie marskiej przy Skagerraku,
silnie przechylony na bok okr~t klasy „Ironduke111: z widocznie zagłębio
nym przez napływ wody przodem,
płynący w kierunku wybrzeża. angielskiego. Wskutek niekcąrzystnego
stanowiska. wzglt,idem okrętu i bu~
rzłiwego morza, łódź podwodna nie
mogła doń strzelać.

. .straty anglików w ludziach„ po·
ntesione podczas bitwy morskie.) przy
Skagerraku, oceniane są na 7000
ludzi.

Komunikat austriacki· .
WlEDEN, (Urzędowo) 6 czerwca.

l{os9Jsl{a widownia wojny.

· mtwy na półnoanym wschodzie
prawie na całym froncie długości
350 klm. tccz[\ się w dalszym ciągu

z niezmn1e1szoną gwałtownuśoią.

po krótkich lecz ciężkich eierpienfach 1 opatrzony św. Sakram~nta.mt,zmarl
dni& 6 b. m. o godzinie 6 fiJ rano, 1n·teź.vwszy 111.t 4:7.
:Msza ŚW za dusze 1:ffiarłego odhędgie się dnia 8 b. m. O godzinie
JO rano w koście-le św· Krzyż:.t, wyprowadzenie zaś zwłok !Ulstąp1
po południu o ~o.dz 3, 7. klinl!d Dr. 'foełLtermana. Podleśna 1'& 15,

na stary oment.arz katolicki.
O ezem zawiadamiają krewnyeh,
w nieutu onym żalu.

· W okolicy na południe od Krewa nocą spo.

wybuch miny.
Przed wsia Ogoro·dniki, siedem wiorst na
południe od Krewa, dostrzeżono słup dymu, który przesuwał przy ziemi w kierunku na nasze rowy. Nie dotarł on jednak do przeszkód z drutu,
lecz zawrócił w kierunku odwrotnym. Nastr;pnle
posłyszano wrzawę w rowach n!emieckich i
zad

wodowaliśmy

. palono tam

wiązki

Nadzieje na

Jlef~mafla f(oUwega„
(Dolrnńcz.enie)
0

i zmiennych walkach wozorajszych nym i rozesłanym w tysh1cac11 egzemcofnęliśmy wojska nasza z zestrza- płarzy. W pamfl:·ci6 tym znajdufo
lanych przednich stanowisk na na- si~ szereg zarzutów i faktów, o których kanclerz twierdzi, że są albo
stąpną linję za w czasu, przygotowaną zmyślone, albo pr~ek1.·ęcone. Na wsz.vstw odległości I> ldm. na południe.
kie ta zarzuty kanclerz pokrótce odPod Jazłowcem nad dolną Strypą powiada. Powiedziano tam, mic~dzy
dzisiaj rano, po siłnem przyg@towaniu innemi, te .k:anr1erz był wprost zła.many, gdy się dowiedział od ambaprzez arty!erję, nieprzyjaoiol prze... sadora angielskiego o zerwaniu stoszedł· do ataku. Wsz11,2dzie został on sunków między Anglj~ a Niemcami.
odrzucony, po . ozęści w waloe na Kanolerz przytam-;a dowody, że fakt
bagnety.
zerwania stosunk6w forrnalnie załat
W tym samym ozasis załamał wlony został na kilka godzin wcześniej, ambasador zaś przybył do lrn.ncd
si(} w ogniu naszych dział atak ró~ . lerza Jedyi:ie z wizytą po~egnalną,
syjski, - wykonany na zachodzie od przytem me kanclerz! lecz ambasador
Trembowli„ ·
angielski był złamany zaszłemi wyNa zachodzie i na. północnym za~ padkami •
chodzie od Tarnopola .również walInny zarzut. 11.'wórca pamfletu pi·
sze, iz Jrnnclerz zwlekał przez trzy
nzemo zawzi'łci&. Gdzie tylko nie- dni z rozkazem mobilizacyjnym wbrew
przyjaciel zdołał osiągnąć. przejśoio~ ~ąda!fiU władz woiskowych, co powo .jakiś sukces, natychmiast był ciągnęło za sobą, jakoby utratę części
odrzucanym. Przed frontem jednego Alzacli i kosztowało strumienie Jrrwi;
batal.jonu lety 8łW zwłok rosyjskich. miało sit} to stać w nadziei, że da si~
Tak~e pod Sapanowem licz. ne na. utrzymać porozumienie z Anglią.
Tak jest - mówił kanclerz - te
tarcia nieprzyjaciela nie doprowa- usiłowanin. z mojej strony mające na
dziły io tadnych znamienniejszych celu porozumienie z Anglią, wiem,
wyników.
poczytują mi za ~rzechy główne. Już
Pomitdzy Młynowem nad Ikwą, na to raz obszernie odpowiadał~m tu
w parlamencie. Wo bee te~~o zatrutego
a terenem na zachodzie Gd Ołyki, i w dalszym ciągu pe1zającego osz·
gdzie rosjanie wzmacniają sict ciągle, czerstwa. musz~ ieszcze raz wrócić
w dalszym oill.gu tocz!\ idę gwałtowne do tei kwestji. Jalrie było poło~enie
zapasy.
Niemiec? Franc;a i Rosja były ściśle
związane porozumieniem nie do roz·
Włosl{a widownia wofn9.
bicia. We Franc)i silna partja odwaSytuacja jest niezmianiona. Eska- tGwa, w Iiosji wpływowe koła dą1;ące
dra lata.woów morskich zaatakowała do wojny. Francj~ i Rosi'f można było trzymać w szachu 1edynie wten„
wczorajszej nocy urządzenia kolejo- czas, gdyby siQ im odebrało nadziej~
we w S. donna di Pian, nad Liveura pomocy angielskiej. W takim wypadi pod Latisa.
ku nie odwatyłyby si~ na woj n~.
Nasi lotnicy lądowi obrzuclli Praou1ąc na rzecz utrzymania. pokoju
·
miałem pracować czy nie da si~ dojśó
obficie bombami dworce kolejowe do ·porozumienia z Anglją i powstrzyw Veronie, Ala i Vioenza.
maó part1e wojenne we Francji i RoOd poez~tku bieżącego mJesłąoa sji. Próbowałem tego. Nie wstydzę
wzi~to do niewoli przeszło 9700 wło- sJę tej próby7. choć siQ nie udała. Kto
chów, w tam 184 oficerów, oraz zdo- mi ją poozytuie za grzech, mnie, jako
·świadkowi bez mała dwa lata trwabyto 18 karapin6w maszynowych i i jące1 katastrofy povrnzechnej z jej
dział.
,
hekatombami ofiar ludzkich, ton niech
l?ołudnfowo•wschodnio. wi„
idzie ze swoją skargą przed tron Bo~
downia woj:n9.
ży (ruc.b. w całej izbie); ja spokojnie
Nła nowego.
czekam na wyrok. (Zywe oklaski).
Ale mobilizacja nie ma nic wspólne~
Zast~pca szefa sztabu generalnego ge z usiłowaniami porozumienia z AnH o ef er,
glja,;. Miałem ją, Jakoby odwlec o 3
marszałek polny porucznik.
dnL
Czy nie wie człowiek, który pisał ów pamflet, że przez te 3 dui
PIOTROGROO. 5 Cz.erwca.
gorączkowo pracowaliśmy nad. wy•
równaniem przeciwności międr.y RoSprawozdanie gztabn genere.Inego z dn. 4-go s1·~ i Austr1·a.~
Szczególniej Cesarz,
czerwca: ·
..,.
Front zachodni: w okolicy na południe od hMremu nadewszystko zależało na
Pulkarn niemcy, po gwałtownem ostrzeliwaniu utrzymaniu pokoju, osobiśr;ie w te1
jednego z odcinków stanowisk naszych usiłowali kwestji poroiumiewał się boz -przerwielokrotnie przeiść do ataku. Zostali jedńak wy z cesarzem rosyjsldm. Czy ów
odparci.
~
w wielń sekcjach frontu Dźwiny, oraz w oko* człowiek nie widzi, co pr2e3ież dla
Jicy Dyneburga artylerja nieprzyjacielska podM wszystkich ?est iasn>J, M gdybyśmy
treymywała gwałtowny ogień.
a dni wcześnie) Z9.rządzili mobilizaWieczorem drugiego czerwca artyl~rja nasza OJ. ę, byli b~tśmy wzięli na si~bie tA
rozproszyła ·zbiorowiska :oiemiecki$ w okolicy
.1
-::
Krewa.
win~ rozlewu krwi. Tymc~asem wi ...

pozostałe

1

Nast~pnie

OUJa mOWa

Dzieje wybuchu wojny.
Następnie lrnncderz wspomniał

zi.liajomyeh,

na ta spadła n& RQS1l@v .która w bie~
gu -pomyślnie układa1ąoych si~ ro"'
kowań, whrew danym nam urocnyście w swoim oza.sle zav•wnhmiom. o·
głosiła mobilizaoj(;}. (SłuchaJoie, słu~
chajoie).

chróstu.

Na półnooy od Okny po Cl<i~kich parnflec1e, przeciw niemu wymierzo-

Komunl.kaf rOSJJ"Sk.lll-

prz;rja.ei:~J: f

pr~szłoU .
mówił o

in„
nej broszurz;a, wydanej przez na.;
czelnego d.vreJdora kndytu ziemski~
go Knappa, w .której przypomnian•
chwile z roku 1806 po bitwie podJe.:
ną. Kanclerz zestawia owa czasy i
dzish~hszemi i zapytuje czy .jest ja·
kie pomi~dz.v niemi porównanie.
.Przemówieinie swoje kanclerz za.
kończył wyrahniem wiary w zwy-:
ci~stwo ostateczne. Naród niemieokI ·
zło~ył dowody te nie tylko umie
walczy0 po bohatersku_, a.le i znokanola:rz

sić chwiłewe niedo~tatki.

Niedostat~

ki te istniej&. mówił kanclerz,

przyto ~spokojnie l otwarcie nawet wobec zagranicy.
AL@
my
1e znosimy i idziemy nap:rzM. Łaskawe Niebo da nam dobre plony. Nie b~dzie gorzej, przeciwnie
lepiej
b~dzie,
niż
w przeszłym
ciężkim roku, i niż )est obecnie.
Znwiedzie rachunek naszych wrog-6w
oparty na trudnośoiach gospodar~
znaj~

m~ych.

Odniesione świeh zwyoi~stwo
jest znakiem dla naszej przyszłoścl,
w któreJ Niemcy wywalczą sobie i
na morzach

pełne

równouprawnieniiił

a tero mamem trwałą wo1noś6 dla
drobniejszych narodów oraz swobodQ
na morzach, pozostających dziś pod
samowładrrnm
panowaniem Angłji.
tBurzliwe, długotowało oklaski).
Na wniosek posła Spahna odro.
czono dalszy ciąg posiedzenia na
jutro.

Paragraf

językowy.

BELIN,. 6.6. Uchwalony w pierw·
czytaniu przed kilku tygodnia·
mi przez parlament niemiecki wnlosekt domagający siQ zniesienia para·
grafu j~zy ko wago w ustawie o stowarzyszaniach, przyj~ty był na ostat„
niem zebraniu parlamentu przez głe·
sowania zmienna 2Gó głosami prze·
ciwko 74 głosami.
Na. wniosek po·
sła MUllera przystąpiono niezwłoczni&
do trzeciego czytania tego projektu
prawa.
Został on ponownie przy.
sżem

jęty.

Smlerf Kitc:hnera"f
LONDYN, 1.6.-Sztab admiralicji
urz~downie:
Głównodowodzący flotą zawiada·
damia, że ku swemu wielkiemu ubo„

donosi

iewaniu musi zakomunikowaó1 iż
okr~t wojenny „Hampshire", na po•.
kładzie którego

znajdował si~ lord

Kitchener ze swym sztauem w dro~
dza do Rosji, został zatopiony ostat;
niej nooy, na wschód od wysp

in

ira

w Gr<uul•Hotelu

demonstruje nadzwy...
cztl!jne arcydadeło i1. t.

kod. cyw.

će EnakomN

a K"' ł
'TFT ".
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