ole

~--~~---------------......--Piąte
-------------dnia 9 --~---czerwca--------------------------------1916 r.

Pr1R·1merat1 w ·todti wynosi rocznie 12
pałr11zola a mrk., miasitcznla 1
Za odnoszenie do domu 40 f. mies.

TłeDakcja i aDminfstracja

li

Cena ogłomz:eńa I-sza strona I 1.mu•k'
za wiersz lub jego miejsoe~ nadesłane I mPk.
nekrologi i reklamy 40 f.~ ogłoszenia zwy·
czajne 20 f., ogłoszenia drobne_4 f. za wyr&7

jl

Zachodnia 37.

Prenum~ratę i ogło~~-~~~ w Tomaszo wie do .N. Kurjera Łódzkiego przyjmuje Olga Hill ulica Tekla Nr. 1.
~...-.lllllllilil!lllllllllllllillllllallillllllllllllllll!llllllilmm111a.1111111111111111m1111111a_lillllll_•·~-:.-.-. . .._illll!illlllRIB::~~~~~~~~~.~~-~-~.~~~~-~-~.~.~.~~~-~~-~~-~~-~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~-~-~9

Is i

Si~:

·>cegieln iana &3.

I

7 do nab. od Ollll'ańku 8 b.m. w ou- ·
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eobotę, dnia IO cźerwca HH6 rok~: :~=~~ ; : i:oz.
1
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·ran~a

w 3 akta.eh, Blseona. i
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r„„ .. Zy«mu.nt'
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· rez:entuje ł'ołsl(ę w &ond9rde.

Siłvana

L<rndyniet bawiła niedawno
utaeja parlamentarz ystów rosy1ch, ufonków Dumy i Rady pań~~ Do daputaoji tei nalatał hr.
. "gmunt Wielopolski i wobec dzien3J~iką.~zy, i polityków angielskich przed}p~wił sł~ jake .·reprezentan t narodu
~łl~iskiego, .Z dsienników angielskich
jm<rwiadu.jemy sifł o rót.nyoh iego wy~~urzeniach. I tak "Daily Expres" z·
~~fti; ·4' m•ja · iamieszoza nast~pująoo
]~,wa hr.· WieJopobddeg o:

1
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~.·
..,r~e~1d3ieó~. gdysmy ~ Wielopolski d@ tych wybrze:ty-w nuk łudzono nas tutaj owemi zmi:mnmi
poCZl\tkiem wo1ny .rzucali si~ w wir tamtego'\
w poglądach? Mniemamy, żs wypo stronie ~osjt W. pos~an~wieniu · . Równocześnie bawiący ·w Anglii jaśnienie tych wątpliwości jest ko·

te~ szcz~śhwie zostł'llś~y .umoonie,ni 1 uspraw!edliwh•ni ob1etmcą zmarft
twyehwstama na·rodowego, uozynioną
nam przez Rosjq, oraz . widokiem ostatecznego· odrodzenia. I zjednoczenia
naszego l,'ozda.rtego.kra.1u. .
, Wierzymy ró.:wniet, te jedynie
W: zwyoiQstwie al.jantóyv .Je.IJ,y gw. a.ran-:
ma lepsze) przys:dośo1 dla Polski.Gdyby Niemcy i AustrJa zwyciętyły,
stworzyłyby one mo~o nowa państwo
polskie, lecz z pewnością· nie oddałybf ter~torjów, które trzymają w
~~~~',;W zwy:oi~stwie Ro~ji wid1~ lepsz~ pos1adan1u; z drugiej strony, jesteś~f)rl'fszłoś6 dla Polski, tak~, jaka zo- my przekonani. te zwyoiQ~two Ros1i
.1stała obi~cana przez wielkiego k&iQ- i aljantów oznaszaó będzie dła Pol;;e,ia na ppczątku wojny. ~:ragniemy ski zjedpoczenie rosdzielonyeh je.j
Jl<l'kazaś .całemu światu, te stoimi .& ozęści i odpowiednie odbudowani'&
ć~8Jłł. i .pokladamy· nasze nadzieie w swobód narodowyoh.
;.~wyeiąstwfo Rosji".
„Z pewnoieią otrzymamy autono•··;· · „DaUt Chronfole• .t dn. 16 ma- :mj~l narodow14 (it will cartainly pro.il·~ zamles~m1a rozniowQ swego współ- vide for nationa.l autonomy). Nie mo. ą.cownilm z hr. Wielopolskim . Hra- temy jednak zawczasu przeaądzaó o
„ > a. mówił:
jej charakterze dokładnym. Jak pan
l·: .Obe0:nośó moja w deputacji od dobrze rozumie, nie mogt} powiedziee
·.~\J~dy Państwa i Dumy, jako przed- za wiele, a jednocześnie nie powinie~;.ątawloiela. polaków, jest wymowne:m nem powiedzió za mało.. Leoz je~~,swJadectw;em
stanowiska, zajętego stem przekonany, te poozucie spra;~~rzez polaków od początku · wojn:J. wiedliwośoi i polityozna
mądrośś
~;,,;pi;,aedstaw.i.am tu dowód solidarności Rosji i jej sprzymierzeńcQ,w zapewni
:;-'t)omiQdzy . dwiema rasami słowiań- Polsce przysałośó narodową, naletną
' akiemi, rosja11ami i polakami. Przed j&j tradycjom, jej potrzebom· i je,j a-wu,jnlł samo nawet lmit Polski zda- spiraojom•.
.
:~vąło si«ł bfó zam~2amem w pamifłOi
De tyoh ,słów „Daily Chronfole•
) umysłaeli ludzkrnh. Leoz od tego dodaje komentarz, w którym mieści
, czasu szcz~śliwje od~yło ono znów w sifł-Dieomylna może, nie mniej jed·
.. pamięci i umysłach ludzkich. PGlska nak przez to bolesna złośliwośó: . .
odegrała. S'f/Vą :roll} podczas wojny.
Komentarz dołączony.do wywiadu
:Na ziemia.eh jej rok temu odpierała prnz „DaHy Chronicie", opiewa do. '11.rmja resylska wspólnego naszego słownie:
'·
T,~;og.a.
NFt niej .. niem~ie1, niż ~a
.Ok&ło 90 lat temu, w czasie
. BelgJi ozy Serb71, zacu~~yły na7- niesiczfJlliwe go powstania 11olskiego
,'okrutniej konsekwencj e wojny. Roz- w roku 1881 przybył do Anglji hr.
,dział t0rytoijów jej pomi~dzy trzy Aleksander Wielapolskj,
'Wybitny
:/moearstwa wojujące dodał ,jeszcze "Ówczesny polit1k polski~ celem zled: pó innych jej cierpień ostatnią i naj. nania sympatji i pomocy angielskiej
~:wi~kdą troękę. Synowie t~j f:uim~j dla powstańców. Zdobyoie pierwszej
\,lllatki polskJ~j stawali prteorw ~ob1a udało mu się w zupełnoioi - Anglla
(~;~W:e wrogich okopaoh, zmuszt:ni ~- zawsH 'miała soroe wspófozującw. dla
utnem p.rativ~m do zwalczani.a się utrae~nych praw; co do drugiG,j naawzajem. 'lhb są fakty, wobea ktG- · stąpiła · odmowa. lhiś w bardzo
eh. stanaHi!ł.my, .kiiu musi•Jiśmv wdzitczną~ misji ,p:r>ly_b,ywa znhv bro
,

ew

r

.

1

z hr. Wi~l. p. Milukow oświadczył nieczne.
w sprawie polskiej współpracowni
kowi „Manchester Guardian" eo nast~pui•:

·

.

alki poO
.

„Mej• liltronnictwo i Ja sądzimy,
te Polska pozosta·nie przy Rosji ale
otrzyma autenomję, prawdopodo'bnie
. Dni.a 21 lutego roku bieżącego
·taką, jak Hii. erule w Irlandji. Au. toę rozpoczQła sifł walka artyleryjska ni
nomję t(} m · I:\ jednak uchwalić je- wschód od wielkiej fortecy fran.
dynje rosyj ie izby prawodawcze . ousklej Verdun. Jut nast~pnego dnia
Nie może ona być narzucona przez została przerwa.na linja wojsk fran·
ezynniki, stoiące poza ustawodaw- emskich Consenvoye- Azannes„ wsku·
stwem rosyjskiem". •
.
.
tek ozego w rtlce niamieokie wpadl.
W ten sposób podkreśla Milu- szereg drobnyth miejsoowości 11a
kow bardzo dobitnie, te uwata spra· północ od :forteoy.
WQ polską .za sprawę wyłącznie weLecz cel ataków tych był doś~
wnQtrzną Rosji i łie wyprasza sobie przejrzysty - szło o oskrzydleni€
wszelką interwanoi1t aljantów. Jak fortecy.
wiadomo, podziela. to za.patry wanie i
Atak kierowany z północy i 1
rząd rosyjski, a ambasador Izwolski wschodu, prowad1lllony z nadzwyczajczuwa zazdrośnie w Pary~u, by prasa. ną za.citltością i ogromnym nakładem
francuska nie pisała zbyt przychyl· materJału ludzkiego i amunicji, z konie dla Polaków.
losalnem przygotowani em w tem:)ie
Niedawno pewne grupy i 1ed- energicsna.j ofensywy, doprowadził
nostki, dodaje „Kurjer Polski•, za. do za.jęcia w dniu 25 lutego fi.!rtu
p:retestowały, gdy jeden z na1wybit- Douaumont.
nie}s~ych polityków galicyjskich użył
Jednocześnie t wykonywnnio m
wyratenia, które pozwalało rozumieć, ataków i odpieraniem kontrataków
te przemawia-. w imieniu całego ns~ w okolicy Dous.umont, starają siq
rodu p0lakiegc. Zapewne nie omiesz. wojska niemieckie rozszerzyć · ffWt:
kają uozynió tego L wobee wystąpie- stanowiska na zachód od Mozy, a ff.
nia hr. Wielopolskieg o, jeśli chcą za.~ w celu odci<tcia fortecy od 1inji lrn
ohowaó. konsekwencj'ł swei taktyki i lejowe1 Paryż-Verdun.
uniknąó pomówienia o ,jednostronnoś6.
Leoz w pierwszym okresie bitevi
Polityka galicyjska zjadnoozyła przy- pod Verdun udaje si~ niemoom tyllrn
naimniej wszystkie· zorganizo·want 'akcja na wsehodriiia od Mor.y. Prćei
odłamy tamta)SZ0l myśli polityoznej. twierdzy Douaumont ~ajmują oni 8-go
Kogo ma 24a.' sobą hr. Zygmunt Wie- marca wieś Vaux.
1epolski, nie wiemy•. Stronnictwo, do
, '\V połowie maroa rozpoczynają
którego naletał przed okupacją, ~ar się energioznieii:'ile r. t'1kj na zachód
jęło obecnie zgoła odmienne stano~ 'od Mozy, uwieńczone :pewnemi zwy...
wis.ko od tego, jakie zajmuje w dal· cięstwami.
.
szym ciągu hr. Wieł'opolski.
. · D. 14 marca zostaje zajęta wyf.y.
Wielokrotnie ł.apewniano nas na „Mort Homme", d. 30 - J\falanrównież, że p. Dmowski i jego towa- court, d. 5 kwietnia Haucomt, a g
rzysze podró!ty po Europie siali si~ Bath incourt.
rz@cznik&mi idei polskiej niezaletW dalszym ci-.gu, po upor·::7.i;r"
ności rsń1twowej ..· Jeśli tak jest, oó~ .wych walkach, d. 4 maia zo3tilJt
Zinaazą słowa hr. Wielt Czyż nawet zdobyta prHz wojska niem~eokie
wśród ewakuowa.nych czfonUw b •. wytyna ł04.
Komitetu Naro,dewego n panował z.u"
D. 23 maja ~iHczone Cumiet•eR
v.ełny _r6dem'ł C!t.v +~ 'n\.O~a +irlkc, z~11*-.jt1 ł.l~~rane weis~om francus..!rim

• , H 11ł
chrzdcjańskioh

~

towarzystw kob1epod przewodniotwem Eleonory ks. Lubomfrskiaj,

oyeh. Jrtóre ait

Ze

odbyło

związków

_________ ________:l~-oku
AOWY KURJER ~ODZKI -!_~~'!~'!.2!.!~_r...
i stowarzyszeń.

X Ze Stowarzy1zonia NRucz.

·
Chrześcjąn.
powii~to nnder pot.ądana.i uchwałQ.
Chucś·
· Oto nil wniosek Koła 21temla1ie·k w J. Stowarzyszenie Nauoz,
1 PrHmyilu, postanowio1'0 priył~o1y6
C an ZOfg·anlzowało przy Ktmitecie
st„ do wszozQtei 1ut. a"' wniej priez kwesty łódzkłe1 Rady Okrągowej
selrnj~

stawiających duze wymagania w:r:gledem artystak produkujących 11ę w teatrze polŚkim.
. Za zaś my r;r;ądzimy światem. a namL.. ko~
b!ety •. 1est więc nadzieja że na przadstawi~iu
medz1elnem (~Warszawianki" i Starego munduru"
w którem bierze udział p. Janusz Orliński, jako
reżyser i jako artysta, publiczność wypełni wl·
downię po brzegi, otrzymując w nagrod9 duil!:
prawdziwie arty~tycznych wrazeń.
summę,„
1

peda~ogiczno-wycho·

; Koło akcji, propaguiąc~j: o~zez~dno•6 własną
Teatr Popularnw
w strojaoł1, w przyię,~lach i urząd:&e~ wawczą. która w dn. 11-18 b. m.
w ogrod~ie 11Colo••eum"._(Cegielnii1na 16.)
odczytów.
cyklem
z
wy:;itąpi
~ nia~h domowych, dalej bezwzgl,dne
- Jt•tro wi~c. w Sl)botę, zrzeszenie artyGtów
· pop1oranle pnemysłu kra}owego l na- X 2e~ranlo •łaicleli re11tau•
t~at~ polskiego rozpoczyna pr;r;edstawieniawrz~I i li k•łegerjl.
; b1wanie towarów tylko u swoieh. raoil
W ezoraj e godiinie 8 po _połU· si~c1e oświetlonym i sow!Cie ukwieconym ogroform'\ 11oltdarnoiol w dnlu w Jok.alu. przy uli"'y Dzl•ln&j ~ 16 .co~lo~seum•, wyborną farsą w 3 aktaeh
rl Zewn~trznt1i
B1ssona , S Ivana p. t, .Ludzie be:i: głów•, oraz
~
v

teni zdrowaai zewszech miar przed•
s1,wzl11oiu b'dl\

umyślne od~nakl,

P· n.

1_9 odb,yło. sie posiedzęnh1 wła- Operetką w 1 akcie Off&nbacha .Joasia pł11cze.
restauracji pia:rwnej i dru- Jaś się śmieje".

śołole!1

wszystkim ty in, k tór11y w1itll udll-.ł
w odilanlu e>tt.atn1ej potługt

a. t

P•

Antoniemu

Kiferow l

I

jak .równ_ eż za złożone na groble wień ·
ce i kwiaty składa s11rdec1ne polslcle

.Bóg

io,płae".

Włosl{a

tona i Małke.

widownia

woJn9 .

Koo1»ePatywa Spożwwo•a pr3'Y lt,
Reiyserję prowadzi p. Machalski.
glej kategorii.
; waucz. ChP••aojan.
N a płaskowzgórzu Aeiago, na
W główniejszych rolach wystąpi~ panie: MorPrzewodnioz~ł p. Tam•.
Zaraąd koQperatywy podaje do yiadomo,oi
i
ska, Szoslandowa, Burska, oraz pp. Szejer, M.,. łym froncie połudnlowo·weohodnim
„
,,
t pp. ozłonk6w, ł• na posiodz:eniu w dfl. .. 7 b. 111, I Odczytano list,
otrzymany ~dZn- chalski, Woskowski, Szosland, Woźniak i inni.
l mandaty podilelono w -1Bllłępująciy 1po1161': PfHw
Początek widowisk o 8 wiecz., koncertu zaś od Ce3una·Gallio1 t:dobyllśmy w ataAns?itadtJ, w
SS-ów
browaru
rządu
ł•
11oknta111
wodnlo;r;ąoy p. Antoni: P..-rlikowaki,
0 7
·
więcz.
pilniwa
wiadro
i~
donosi,
ku dalszy teren. Naste wojska, 11sa· Jan Waltratu1 l 1karbnilr p, St11ni1ł4w Rf.dWl.ll'" którym
Ceny bardzo pn:ystępne.
f"
ń ki
, ski.
po:watnłejsze
operetki
da
przybeda
Wkrótce
ze 9. ego kosztu '6 4 rb. 75 kop., 11dowiw11zy sit na Monte Lamerle (Dą
Sprz.edu w akladnic1 odb7wa6 11lt b@d•l•
siły z Warszawy. • •
południowym wsobodsie od Oesuna),
we wtorki, c2wartki I sobot_y od aods. 4 - 6 po CZM mark• po ~3 kop. Wobeo tego 1
Repertuar b. uroima;cQny.
te kurs marki jest 57 k., właściolele
1
południu.
rusą;yły naprzód prH1 Ronohi na
Wo wtorki d7żurow1ó bfdl\ p. M. Szczygliń- restauracji są stratni.
Ł. O, S. w Helenowie.
wschodzie od Gallio.
lk• i p, L. Tworo1, w czwartki p. J. Bocheńska
Uohwalono przeto wybrać dwuoh
W Helenowie odbedzie si9 diiś pod dyr. Br.
i p, A. Pawlikowski f w sol:iot7 p. T. Mlroweki i
w osobach p. p. Fogla Szuka koncert historyczny, pośwlecony muzyce
Odd1lały I bośniacko - heroegó. delegatów
·
J. Waltratus.
•
Wydawaniem utykułów apożywe:zych podług i Sznolkiego, którzy ma1ą 11lą udać niemieckiej.
pułku pieehot1 i 17 grao.
wi:dsldego
W ehronologic:inle zest11wlo11ym program!•
adilałOWJCh książeczek zajmować się b~dzi• p. do
Zarzi:idu powyższego browaru znajdujemy
przed1ilt11wicie1i wszystkich 1:pok i kie, kiego pułku piechoty, mdobyły wie. J. Bocheńska z gronem zaproszonych pań, a ęro w
porozumienia alt) w tej
runków, poćzynrjąc od Elaoha. a kończąc ną ezol'eni szturmem Mont• Meletta.
w1diać wuelkie artykuły będl\ pp. A. Pawlik(JW•
·
ąłji.
Strausie, którego poemat symfoniczny .Don Ju! ~kl, Ę. Sikonld. St. Radwań•kl i L. Tworos.
publłoznotlcl.
żądanie
na
zostanie
powtórzony
tym
a11•
do
wzi•t1cn
Lio11ba
sprl\WQ
rozwatąno
Nuttapnie
8onw rublowe.
Nowo•eią będ:r:ie takte rzadko u nas dotyeh·
z1k~u spr~edaty wódki od dnia l-go
młesią,cu włochów, Wl?Oiła do U,400,
fałszy~
si,
ukazania
powodu
Z
ans odtwarzana Symfonj!l Ne 4 !3-dur Soetba..
1
.1 -

kwa·

oelu

•. .
!

„„

niewoli w

' w7oh btnów rublowyab-rozpoemQto ma1a.
z prośb(\
1amlanQ starych bouów na nowe. -. Poatanowlono ~wróoić!> sit)
zmnleJszonłe
PolieH
Prez:vdium
ło
. DotĄd wycofa110 1 obiegu bonów

oral'i o polecenie
· 1'11hl~wyoh na 1um• 6wh1r6 mil.Jona ko1ztów patentu.
właśoiolelom domów, w któryoh mlosi·
ozą &ifł restaurao1e, by zronioiszylt
- Pralnl• ••11S6łdaieloz•.

. rubh.

01ym~i komorniany, lub
W tyoh dn11oh uruobomlon& zo· zali
kontru.kt.
·,etanie pralnia w1p6łd1lelcza p. n.

Prośb' powytezł\

•; .samopomeo• Pl'l1 Zwh,1kaeh Z1wo-

tęt

rozwią·

ws,;ysoy obeont

,„ tem 115 o:fl.cer6w.

VC:Qa,

Cen7 popularne.

Na f:ronnie Dolomitów, odparto.
atak kilk;u bata.ljonów nio pr217jaclel··

-

1kich n• Groda del Ancona .

Wojna.

pod»iąali.
·. i••1oh.
pomoc ..,ędllnla"ZJ•
Lokal młedoió •l• b,dzle ·w do- >< Wzajemna
':
Po11iewa:!: w obecnej chwili tylko cz~56 skte.
m.u prBJ' •biegu ulłe Piot?.kowaklo) p6w masarskich otreyrnuje w9dllny n1 spl'!Zeda:!:, BERLIN. (Ur~~dowo)•
postanowiono zrzeszyć się celem pomoc1 wz•~
. J Jadwai1kiej.
jemn11j i czysty Zf$k w cz"ści przeznac;iyć na
Wielki\ Kwatera Główna., s ozerwoa.
W l>ralDl •ua.1dowa6 •ł• b'd&i 2 noci
;,
tych wędliniar,zy, których sklepy S\ zam.oddziały.
'
OgólM !lo~c sklepów masarskich si12ga
Zachodr.la widownia wcJn9.
V'! jednym wydawanfł btdzle az.v- kJti•t•.
100.

b1•lizna, a w drugim zaś ludneść
ubot.na btd11le mogła pra.ó SW'\ hJ•ńa

. li•»o

po oenie ła.uJe,j.

(a)

·„
łE•llłl•....
Zarqcl Tow. Akc. RldDf MfoJ1tJo!ł roUPrzedal
w tJcb dniach dwolll qnlm kuchmilm w miea§cie
12· beciek kwu.oocJ tapust7 po cepto 1.50 kop.
ia pud. co od~o'W\Jda u!ec•łym 4 kop. za funt.
(sh)

.-T-1•

,

(k)

X Zwięze)( :Zaw. Prac. Przem. Włók.
••wladami1, ż• jutro w lokalu kuchni XlV przy
ul. Piotr!i;o:w11kie; nr. 289, o . godz. 4 i pcSł po
poi. odbędzie się zebranie konsu111ont6w kuchni
XIV prsy awfązkacli nwod robotników i ro.
botnic.

-

Stow, kupców tabaoa:111oh1

Zawiązało sit w Lodti Stow. K;upoów.
dlujących WJrobaml t,tuniowym\. 11'1\e! atorem

Komunikat niemiecki.

Vołudniowo•wKhodt.do

wi-

downia woJn9.
Be;>; zmian.
Zastfapoa ez1tfa qtabu gtio..,.Jnep
Re ef er,

Po

polny po'ruozntk.
zdobyoiu fortu Vaqz.

marszałek

UERLIN, 8.VI. Wbrew UHQdO·
wym doniesieniom dowództwa franPo obydwuch stronach Mozy cuskiego nale~y podkreśli6. fakt, te\
trwa ei niHmnJejsztną gwałtownośoiil opancerzone torty Vaux., zua.jdUił\ •Iii
w posjadaniu niemeów, a f:raucu1i
walka artylerj_ł.
zasypują fort nader gęstym ogniem.
Wschodnia widownia wofn9. Jest to najlepszym dowodem, t.e tran·
1
Na południe od Smorgoni nle- euzi wiedz.I\ dobrze, lt fortyflk11o}e
zdają sehie dokł•dnle
i
uttacili,
te
mteakłe oddziały wywindowcze przespre.wQ z doniosłości 1wej straty.
darły ~\ę przez liczne lln1e nlaprzy.
IUtchenerli~

hanStew.
jest. p. Sy\wester JunGóW&\i. Staw. ma na c1\u.
- 8p•aw7 kom\a\ar~.
hurtowni własuol, ora1 welkt 11 spe'lr.uNa ottatnłea poalt4zinlu Oll\&1riana była otwarcie
Echa zgonu
laełą.
zaprokt6ny
, . łpnw& czeladnilt6w kominłarskłca,
iaoielskie 4o wsi Kuna wa, zniszozy Techników,
stow.
Ze
><
SZTOKHOLM, a.VI. Według de. ' tutowall przeciw nadmiern.mu tibci1itaniu ich
Przy Stow. :i:oastała utworzona komisja rze- ły tamtejsze urza.dzenia i powróolły peszy otrzy111anę) 1 Londynu. prócz
praą. ora~-„z powodu nledostatao1t1ego wynamłdloieza dla załatwiania spraw. r:wi"zanych z
1rodzeuia.
z powrotem z 40 jencamł, - oraz ze lorda Kitohenera f 22 wyższych od·
Priedatawielele cechu kominiarskiego pr;r;y- rzemiosłami.
pokomisję
zdobytym kar:abinem maszynow,rm. ee.rów, zgintli rówułełi - generał r()Przy Stow. utworzono rómilet
tnall 1łusznoa§ó czeladnikolll komłnlanklm, .uwa, ~ postępowanie Zarzl\dU Str. · 0glliowel H ..-ochilcząeą w utargach między pracownikami a
Na pozostałym froncie wśród 1yjski i trzej wytsi ros7jscy ofloero-·
pracodawcami.
·
niesłuszne.
wojsk niemleokich IJie wydarzyło sJQ wje sztabowi.
W sprawi• w1nagrodzenia postat1owi0Qo,.aby >< Ze Związk111 ogrodnik6w.
HAGA, 8.VI. „Nieun Courant•,
Na :zebraniu edonków łódz. Zwlązh ogrod~ nie zuamiennego.
W.iJ•Of czoladniey wnieiłll do Zarządu ~tohu
w artykuł• naczelnym, omawła1ąo
, lwoje :l:(\danla, Uóro omawiafl• będ~ na naJblł:-- nikow między innemi postanowiol'IO, ab7 pr11ktykantów ogrodniczych obowiązkQWO po1yłać na
, •zam posiedzeniu.
śmierć Kitchenera, pisze, co nattt:ijałl{ańsl{a \viC.ownltt w"fn9.
Hlatorwo11n• D•miątka z obcho• k:ursa, wieczorowe, gdzie oprócz l'l&Uk. początko
Prosty łon uH•dowego komupuie:
wych, prowadzone b~dą wykładf i iuroau ogrod· da 8 maja w W•r•••wie.
Miejscowości nad jeziorem Doiran nikatu anglelsktego f.I tałobie Wie!·
n\etwa.
bę
stanowić
NienrykłoJ warto•::t pamif!łk'
.
Kursy te mieszczą sifł w lokalu %wij\zku na zostały bez najmniejszego wyniku o- kiei Brytanji mówi więce1, ni~ byłyby
~- !łzie. artylltJcznie wydane album ilustrujące· te:~; gorooiny obchód 125-letnłej Koni;tytucjl 3 maja Nowym Rynku.
brzucone bombami prze2i lotnik-Ow w stanie wyrazłó słowa, jak siłnfe
~
:t w Warszawte. Całość zilustrowana doskonale
otos ugodzłł w serce Angljł. Brak
nleprznaciel skioh.
if UChW.JCOnemj artystyąmemf zdjtciaml fotofraficzJeszcze szczegółów dotycząoych przy„
jf, oemi znanego fotografa .Swiata• p. Marjana
No.c.eelne dow6d6ttoo too1skn1v~. czyn nieszozf2ścia, kt6re .Ąnglja od'~ Fuksa, zdobi skromna ale wykwintna okładka
Teatr Polski (Cegłelrilan11 63),
1791.
r.
z
WarH~wy
m.
it"t pieczęcią stołecznego
c71uła jako katastof~ narodową. Jest
BenefisLiny Sniątyth1kiej,
:;, Jednocześnie z tym albumem opuścity prasę serie
prawie r21eczą, niepojfłł~, by w tym
" iłotone z 20 pocztówek także ilustrują.ce tegoO dzialalJ)ości artystycznej benofiHl'ltki ni°'"
wy pad ku mina miała Bpowodowa6
1f. roczne wiekopomne święto.
dzielnej w okresie przedwojennym I w 011u1u ..,_
katastrofo. Znana jel!lt doskonała'
Albumy i pocztówki. t• s~ do nabycia w ZClllł l914tl!S pl1ałem w r. z. z okazji jtJ ÓW'Qffif
11 głównym kantorze na111:ego pisma.
WIEDEN, (UrzQdowo) 8 czerwca.
aprawnośe niemieckie"' słutby wy.
s~1go beneff9\I.
1
W sprawie tej przybył do Lodzi reprezen·,
chcąc się powtarzać, przypomni tylko,
wfadowczej. Bardzie1 nit praw4opo-.
Nie
1
tant tego wydawnictwa p. Mieczy11law Kamiński, że po ukończeniu, warszawskiej ~zkoły · drama~
1
1łos9jsl(a wf dQwnia w~jny.
1est, te· Birlin_otrzymał ścisłe
dobnem
zam'eszkał~ w hotelu .Savoy•.
tycznej p, Sniatyńska wystepowafa w tow, dram.
-·- fl:Surza.
w zwif\111ku 1 podritl\ Kiłnformaoje
t1lnioh
walk
wśród
Wołyniu,
Na
1
Michalh11 Lukiej, a później na scenach lubelDziś równ<:>c;r;ośnie zo wschodem słońca ros· skiej, so111owieekieJ I wileńskiej.
stra~y, przybyły nasze wo1ska do tchenera. Otó~ torp-.da nieprzyjaciel~
nalała się ourza nad naszym miastem.
W seionia 191~t15 zaprodukowała &io naska miała za zadanie przypomniet
nowych stanowisk nad Styrem.
Huciąee pioruny, biby odgłosy najpot~żniej szaj publiczności mało jeszcze w6weza• llll111 w
it iei panowanie nad :morzami
Anglii,
~odzł artystka z najleps:tej strony. Leci: talent
Nad ll!wą i na północy Wlśnlow· nie Jest bynajmniej zupełnem.
u:yeh dl'-iał b;)\owyeh. zbudziły pogri\tonych w
1w6J W cal& pełni ukazała dopiero w ubiegłym
agłft>o\dm śnie łodzian. Błyskawico ślizg.dy sł~ sezQnie,zimowym w sztukach: .Pod iolumnj\ ZY· czyka nad Strypą. odparto kilka
Cel podrei!:v Kitohenera.
po powierzchni niebios. Stru!"llenie d~dtu ttp•dły gmunta•, .Leci liście z drzewa•, • Warnavianka" tRków rosyjskich •
LONDYN, 8.6. Według .Daily
• M4olclot•, .Swierszc:z za komineJTl' ·i .córa pien1 ziemi~.
11
ni•przylaoiel
kła" oraz we wznowieniach, jak: .Gwiazda SyStryp~,
doiną
Nad
, podrót Kitohenera miała .mitNews
Na tle rozigranych tywiolów wypłyn~ło z za
berii", .Paooa Maliczewska", .Kmicic" I t. d.
na celu osiągni~e>ie iJC>l'Olunemi
dzy
siłami.
dutemi
razy
kilka
uderzył
chmur ~pow:te w purpune slońee, rzucając n1
W 11tukaoh tych wykazała, poza nioskazitelrosyJsi<iego i anrządów
zumienia
t1mperaI
i;ceny
ukoń
'l emię krwawe bla~ki.
poczucie
jeszcze
n' dykcją, niezwykle
Walki nie zostały tam
Juoków d.vploeprawie
w
gielskiego
uLodzi w, ca- 1ncnt, i zachowaniem zaws;r;e artystycznego
w
si~
uk11zała
Burza
umiała zdobyć czone.
dramatycznych
sca?Jaeh
W
n:laru.
i Grecji.
Rumunji
wobec
matycznych
'· lym swym majestacie.
Nad Dniestrem i na froncie be11ę na odpowiednią ekspresję, a bohatorkom kre·
sfench
W
8.6.
BUKARESZT,
emperatura.
·
cwanym nadac pełność wyrazu,
względ; do b1·ze poi ntorwow:t aych przewaV.R,
, W repertuarze narodowym była slla nleoce- sarabskim, panowała wczoraj
Uziś o godz. 4 ei w nocy tempe·
zdanie, że Kitchener opracow11.ł -pl1rn
a tura wynt~c;iła+12 o R o godz. 1 ej moną fa stale niedocenianą) ze względu· na umie na oisza
jętoo~c wyczucia i zaakcentowania charakteru
CQEWi
rano+ J .'1'·
narodoweGO danei postaci, przy dbałości o 11tyl
- Z Lutomiersha.
w rysunku I kolorycie. Na to moto sią zdobyc
Historycznej wartości a„tystyczsue wyl.lane ilu'•t•o111erW8ZY dzień" nadcholizą- łylko artystka o dufej kulturze artystyeznej.
\\
,
wane 32 zdjęcian1i, Marja!!13 fu1tsf:.
Mniemam, ie pod odpow!edniem 11 tyczli~
cyc;h :~:w1: 1 t miejscowa straż ogniowo.
wym kierunkiem zdolnego reżysera p. Sniatyńska
orgalli:r.u1e dla swych ezlo11k€i\v i za. mogłaby z powodzeniem grywać role mniejszych
pros:-:onyeh ('.OŚCi zabawi}, na kti.\roj bohaterek posia_da bQwiem niekł~many zapal i
międ:r. •1 i1111ym1 Hmatorl'<y wv~taw111 ·ri czotl_ć d1a ~2tukl, zdJ!ność, orjentaeji scenicrnej i
' zam1lowame do sumiennej pracy, a zarazem
•
dw111 e 1 nn;li{tówin.
~~rcmnośc, która ją powstrzyma zawsze· od wzie/,„ ta WH ta polqmwna tnl'.o, by~ :r. ~1~ na swe barki ciężaru ponad siły.
·
87.
kon.1 :.:e ~ o~·{ilnol<rnjowt)J k<Jt1;st~~ ,i\~
Ze p. Sniatyńska posiada zdolności, p~zwa
do nabJ cia w kantorze N. Kurjera
tu ·1·,e dzt1•ct'', i;dyż c:>J'siy "~'Si( ;.; la~ące wróżyć jej różowa przyszłość na deskach
Opr11wa
3,1'0.
Ml;.
pooztówek
20
komplet·
zn
4,
Mic
album
::rn
Ceny:
s7enlczn.ych, ~wiadczy poniekąd sympatja, Jaka
zalJawy, ma l.1yć. pt?.e:urncz·~·ri;r ·;:a teri c1r.szy
1
s;ę stale u przedstawicielek płci piek;1ej
zdotrna w nioeu:ć st.. m vVarszawy z roku 1791.
cel.
ll•szego grodu, jak wiadomo wybrednych w'ielce
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