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n: Z PeteNburp, lmii11nnUtttlii1
ks., na.:stępe1 tro-nn Aleksy
,..,..~,,,.,..,,.„,,.„
na em1ar1L Wlelld
tam dn doj~ma ffta:rm 4o pełi:roli!rtnc1łcl.

ł

o

P

Jra po'koJ11, gdyby na wet pokój
~ć

.Ko.o.s.tru.i.tynopola.
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ów me mial

·

py, uisirzefonyc li żandarmów.. "żandarmów,
którzy ukazują się Illl ulfoaeh., rewolu~l()niści
zabijają be.z. litości
·

·

WPetersbom.

Sfnn

' · Petersburg~ 17 marca. (T. wI.)'. - ·Siu.ro
·~e1:1tera do:uosi: Dzisiaj otwarto z.nowu wszyo.;tk1e banki. Wydan-o surowe ro~rządzenia,
.eelem &reszt-owania wszystkleh o-sobnik6w
p~ów, którzy ujść z.dolali. Ciągłe jeszcze nadchodzą ilepesz~ od gmin i ziemshvJ przyłą..
czn.i~eycb się do nowego ruchu. W drodze do
st:oHcy znajdują się setki wagonów z artyknlami iywnościO\\JT.~ które dortyehcza.s staly
bezużytecznie.
.
.

Wszędzie widać

rr.

czerwone opaski, nawet

uu lancach, karp.binach i 6'Zapkach wojskowyeh.

Wojskowi, marynarze i obywatele u:n;ą.dza.ją
pochody, obnosząc sztandary. na któryeh wypisano: „Wloność, równość, braterstwo". Corl:dennie pr.zed pałacem Taurydzkim zbiera się
wielki tłum ~ołnierzy i cywilnych; 1 tłumu C'Zę
siokroć dają stę słyszeć mowy, rui.wotujące do
niesienia życia w ofierze za. ojczyznę, często„
kroć jednak również słychać oskarienia prze~hvko dynastyi i wszystkiemu ., co posiada jeszcze jakikolwiek związek z dawnym ustrojem.
W lrnlim:raeh Dumy nagromadzo no worki 1
mąką i <:ikrzynie z n~bojami. U wejścia 11-idac .
.stół ze środkami lecznfozemi i opatrunbwe mi
dla niesienia :piel"Ws:ia:ij pmnooy rannym. Pni
innych stola.eh widać znowu studentów i żoł~
Hiel:3y, spo:niądzających wykaq i&a.pasów.

· Zwycl~sfmo stronnictwo

Be:rlin, 17 marca. (T. wt). _,,,.
~,Times'a"

we<lJug której

na.

skich i donosi m. i„ że w sobotę Duma zbierze się w celu rozpatrzenia podstaw nowej
k<l·nstytueyi. Po ustąpienju większej częśei po-

slów nacyonalistów Duma oświadczyła. się od·
powiedzialną prawodawczą władzą wykonawozą. Projekt utworLenia ministeryum kadeck-0październikowego

się

spotkal

z protestem

wmystkic.h stojący.eh pod temi stronnictwam i.
Posiedzenia Rady· Państwa ogoł•siz.ono za iamknięte. Twierd'zą, ii brak jednośei wśród kierowiników doprowadzi . do rozroSitu rewolucyi.

Rnułła,

francya

wrócenia się od rzą<lu liberalnego, oraz, że
po rewolucyi mieszczańskiej nastąpi rewQJu„~
cya proletarya·cka; albo tei UberaU nie
śmielą się zajśćtak daleko. To je<lnak znowu

D· Rosy n.

°"

G~ncwa, 17

tu,

iz

marca. (T. wt). - Donoozą
Francya J Anglia uznały rosyjski rząd

prowizoryez.ny,
kontakt z

f}iągu

„Vorw!irls

wego

na

depeszę
wybuchł groźny kon·

ażeby

umożliwić

Rosyą. Oficyalne
rządu nastąpi dopiero po

ustaleniu formy rządu. ·

Prasa

Obuwa woinv domowef.

oznaczać będzie zrzemenie' się tych cełów wojennych, dzięki proklainowa .niu których pozy.
skali niewątpliwie władzę sfe,r militarnych i
urzędniczyc.h, które inaczej niechybnie pozostałyby wiernemi eei;arzowi, in.aczel będ,z.ie to
wyw{}lauiem kontrrewolu cyi.

w dalszym
uznanie noostatecz.nem

·

Pefersbu:rg, 17 marca (T. wt). - Doniesienie Petksburskłej Ageneyi Telegraficznej:
Minister spraw zagranicznyc h, l\fiłukow przyjął w czwartek przedstawiei eU Agencyi Ha'Va·
sa, Reutera, „Assozfated Press" i „ Tempsa„.
przyezem oświadczył im: Zadanie, jakie rozwią·
zać mamy, polega ni{ przywróceni u potęgi Rosyi, tak iżby można było dać narodowi osta·
hmzne zwyeięstwo nad wr~giem. Wielki em
in·zestępstwem dawnego rządu byłoto, ie zep~
ehnął on kr'f!J w zupełnt dezorg~nizaeyę i pod-

liBdRńSko .

o.remolu~yt

Wiedeń, 17 marca (T. wt), ...;..·Doniesie-nie Biura Wolffa: Abdykacyę cesarza cala

;llerU:n, 17 marca. (T. w!.). - Przedsta. wiciel ,,l\azionalzei tung" w Sztokholmie do-

p.rasa uważa za wy<łarzenie o nier.i;wykle wiel·
kiej doniosiości polHyanej zar.!Swno ze wtglę-du na przebieg wydarzeń, w Hosyi, ja1k i na
.
.
".
~. .
.. · b 1
przeb 1eg
same1. wo1ny.
L'U'S
cara,
y1ego

nosi, iż tamtejsi znawcy stGsunków politycz..
.nyell Rosyi obawiają się, iż P'rzywódcy rew-0h1eyini ostro zabiorą się do pracy i doprowadzą do krwawej i długotrwałej wojny dom.owej, chociaż komiSya Dumy wsparta przez

dał

go wielkim próbom.

Warunki te

mogły

nawet "''Płynąć w spoi:iób' niebezpieczny na
·•
·,l.
;
wr. nik wojny. WzrastaJąee niezanowol. e.,nie
.·
· ·
• .. ·
.
•
wszechpo.tęznego protektora" wladzców bałkań- ·. narodu spowodowało bieg wydaneń. Gmew
iskieh, który sam obecnie dzieli ·tos · królów t narodu spotęgował się tak dalece, iz rewoluCza.rnogQI-y, Serbii i Rumunii, winioo stano- eya rosyjska trwała niemal najkrócej w porówić .nau~ę ~la l~dzkoś~i. Dizie~niki pi~dn-OiSzą 'Wllaniu 1 innemi rewelucyam i i byla najmniej
nastę.pme, Jllk mebezp1eez:na i fatalna Jest za·.
·· ·• . · · . .
• .
leiność od Anglii, kt-O!'a ani 'chwi!i ni~ wahała. krwawą. Stary. rzą? UJr~ał s!ę zup:lme
l~-0~0się z podpaleniem domu swego sprzymierzeń- wanym. błotrue nikt me miał don zaufania.

ambasad-orów koalicyi usiłować będzie tylko

wypadkom cha..rakter dawno

oezeki warrej rewołucyi, w szczególności zaś 1
zadowolrriw się utworzeniem} za pomocą zamar::ądu

Fefdll!.ailszałek • porucrni~.

liberalnego.

ca. Prasa wstrzymuie

dl).t~.eząey-ch ~"})lywu

się

od

przepowiedni,

ahdykaeyi cesarza na sy-

Min'strowle w 1w!erdzJ

foa-eyę wojenną, uważa

jed:n-ak za pewne, że
Rosya zosta1a w"Strząśnięta d-0 gJę.bi oraz,· że
dalszy przebieg re.v."Olucyi okaże, czy .naród

Szfokholm, 17 ma·rca. {T. wt). - „Aft.ou·
hladet" donosi: Przybyly z Rosyi Rumun
!wierdzi, iż Rosya nie podejmie już ofenzy.
wy, ani żadnych innych poważniejszych kro·
ków. W Rosyi przypuszic.zają, że rząd oświad
czy sp rzym! erzonym mocarstwom, ii Rosya
.nie j6st w stanie prowadzić dalej wojny z powodu niepokoi wewnętrznych. Nikt nie przypuszcza, aby Turcya utraciła kiedykolwie k

,,,

4

rz

0

chu stanu,

von Bo e Jer,

hojo'\'\t11 przy' sił.nem zimnie.

niez eiementy, które podążą ?Jgi)dnie z Mn.u..
k6wem i Rodzianką. Nie możemy ,i nie chcemy wszelak'O p.rzyp<tlS~ezać, by Ozbeidze i KeBern,
marca. (T. wł.}. - Dziennfld.
ren.gkij zechcieli nagle dla Milukowa et con· lyońskie doiIDszą z Petersburga poo datą .16
sortes zmienić swe stanowisko wyraźnie przeb. m.: Socyalisci, którzy we wtorek wydali
e~wwajenrie. Lecz w takim .razia czego chcą ,. proklamat:ye , skutkiem czego utrudnione zo-.
oni w gabinecie paź.dziernikowców i kadetów? ·. stalo zadanie komitetu O.umy, pfagną jednak·•·
Dojść musi natychmiast do gwałtownego za- 1 że przyiąezyć się do nowego rządu ~ waw·
targu, gdy padną pierwsze stowa, dotyczące . runkiem, ii odb'ędą się ptiwsizechne wybory
przyszłej . polityki wojen.nej.. Wówcizas będą dla u~worzenia zebrania konstytucyjnego. ·
dwie m-O'iliwmki# albo CzheidoZe i Kerenskij
ust~pią i będzie to dla mas sygnałem do odDfZBUIQd

. f~ikt pomiędzy· rfrsyj'skimi kierownikam i rO-: ·.
botników, a liberałami. LiberaJ.owie, w celu
uchrnnienia się od dyktatury proletaryatu
Berlin, i1 marca. (T. wt). - „Lo'kalanzwrócili się natychmiast o poparcie umJarko· zeiger" d<>nosi z Genewy, że paryskim sforom
wanyeh e1ementów. Stro:nniotwo socyalno de- rządo·wym rosyjski problem finansowy zgotomokratycz.ne wydala bardzQ nęcącą odezwę. wal ogromny klop-0t, ponie·waż areszi'Owany
Komi·sya Dumy widząc niebezpieczeństwo, obecnie rosyjski minister Iinarnsów, Bark, ponosił osobiście odpowierlzia!Mść za gladkie
uniknęła wskutek tego uwięzienia ministrów,
przez co, jak pisze „ Times" pozostawiła so- przeprowadz enie pewnych., d-0tychczas utrzybie otwartemi „tylne drzwi" do dalszych u- rilywanyeh w tJijemnicy. op·eiraeyj finansokfadów tak~ ii można oczekiwać przyszt'OOOi wyclt,
'.Jez obawy anarchii lub wojny domowej.

nazewnątrz nadać

działalnose

a11Stryacki.

tit

Sztokh<ilmski przedstawici el „Lokalanzei gera" nadsyła
długie sprawozdani e o zajściach petersbur-

·stronn:ctmnml.

.tv artykule wstęp.nym wskazuje

Kom unika t

Berlin, 17 marca. (T. wt). -

17 marca. (T. wt) . ....;_ „Nieu·
'i'i'e RoUerdamsc he Courant" pisze: Pierwsiza
faza rewolucyi rosyj.skiei stanQwi zwycięstwo
stronnictwa wojennego, a pod tym względem
irównieź eutenty. Lecz rewolucya rzadko koń~
ezy się na tern pierwszem stadyum. Nawet
ten no\vy lil.ąd, :Choćby był tak parlamentarnym, jak tego pragnie, nie ztfoła u·
.czynić chleba z bruku petersburskie .go. Dzien„
inik powoll.(je się na trudności, jakie .zwal~l
.Komitet, ażeby dojść d-0 pewnego rodzaju
'kompromisu z soeyalistami . ·Cóż znaczy abdy·
ka~ya cara? Należy ezekac, ażeby przelwnać
się., czy umiarkowan e elementy zdolają utrzymać w rękach ster, oraz jak mocną będzie na
przyszłość ten<lencya lewicowa, względnie w
iki.erun.ku .reakcyjnet konfirrewoliueyi.

pomt~dzy

me;

~~-

Inra dy nod nowij .knnsntn&JI.

mofłlDEUO.

Rotterdam~

Honmkt

BERLIN. (Urzędowo). - Wielka KVlt"&- gielskie, a pomiędzy n en v r a ł g tf'łJ
1
tera Oiówna do.no.si 17 ma.rea:
La. s si g ny uddziaJy francuskie.
;;
Na h"Oucie A is .n o przedsię\\'Zlęelan~'
Wscl1 od ni teren walk:
przedpolach, podtpLS którjeh \'\-"Zl~liśmy 1$(
Nie wydarzyło się nie sżezególnego.
jeńeów.
'
.'
.
.
. "/
:Dront macedońśkt.
W S z a m p a n i i chwilami trwał 6.Na półnoey od Mo n as ty ru toczą gień artyleryi. Natarcie kompa:nii tranom.:
się nowe walki.
· .
ł ski ej na . zac.hoozie od T a. h u.re.
p~
Na ws.chodzie od jeziora D ~ i ran ba- ·wiodło się.
··
, .
mlion angielski obsadził · pofożcny p:rzed
Pomiędzy li o
a Mo z a i,· · na.siz{
na~zemł liniami ubezpieczeń. dwo-rzee kole- oddzlały nacierające wzięły w ó~ereeh pu~
jowy Po :r Q j.
kta~h w Uniach n ieprzyjacielskieh jeńeów. ·
Zachodni teren walk•. .J..
Podczas niłałej wycieczki • w ~obli~

1'

Petersburg, 15 nutrea
wtY. - Biuro
Reutera donosi o godz. 12 o pólnoey: W stoli„
cy słychać jeszcze gdzieniegdzie stnaly, gdy
policya daje ugnia 11 ukryteh stanowisk swych
~a dachach domów. Gdzie napotka.ją polieyanta, pol'achu:nek kończy się ba.rdzo szyb-

lrn.

.w·Płnlan~Jł.

Kom un at niem iecki .

Sztokholm, 17 marea (T. wl.). - „Svensb
Da.gebfadet" donosi z· Haparandy, li· twierdza
finlandzka Sveaho:rg została. ogłoszona . mnie oblężenia, ponieważ garnizon. jej ~bunto
wał się.. )lost żelazny pod Terjokami, .łąezą
cy ~etersburg z Wyborgiem, wysadzono w po~
· l!lietrze. Zburzono podobnież most kolejowy
na Newie, gdy :rewolucyoniśei d9wiedrieli się,
że dawny rząd eh.ee sprowadzić.wojska 1 Wyborga.
Pogłóska o zamordowan iu posła angiellłl.o n ee l na graniey Lotaryngii wzięto ·d'if'
skiego w Petersburgu. utnymuje się tutaj uPo-między kan.alem La B a s s tH:ł a
niewoli 20 Franenzów.
pore'llywie. Jednakie tutejsze ·poselstwo a.np
. ·
A n c re ożywfotna działałnośc ogniiowa. Na
gMskie zaprzecza jej prawdziwości. Z innego
Lotnicy nasi za pomoeą ataku. w po1vfe..
wielu pni:nktach odparlo angielskie oddziały
dość pewnego źródła komunikują, li Buchanan
trzu strącili 4 baloifly na uwi~zi prie·ciw.nl.
wywiadowcze.
/
majcluje się w Finłandyi
ka, które spadły płonąe.
Pomiędzy S a i 11 y a. lasem St~ P i e r~
Dofyehczas jeszcze nie otrz,,iiano tut.aj
Pie.nvszy, Generał·Kwafonnfstri :
re V a as t usadowiły się w pfa:nowo o..
drlenników 1 Rosyi. Nadchodzące dzienniki ·
pus~zoill.ych prze~ nas rowach oddziały an·~ Lu.de.ndc,rlL
fińskie nie zawierają iadnych doniesień o rewolueyi w Rosyi. Za.mknięto 1up~łnie granicę
szwedzko - rosyjską.
......_
Doniesfono następnie, ii sta.n oblężenia
,
.
ogląszono również w Helsingłorsie i Wyborgn.
WIEDM. Unędi>wo ffonos.zf! 17. mrurca: ·1· ·
Włoski te~en ~alk.·_ . ___ • . .·
· .
'
· . ··
·
Na C o s t a b e l Il wo1ska nasze oozy1
Rewolueyoniści rosyjscy, zamieszkali w SzweWscho<Pll teren .wa.Ikt
· ska!y stanowiisko utrą.eo•ne w dniu 4 maroo.
cyi, otrzymali już przed trzema tygodniami wia.1
Na
półno
cy
o-d
wąwoizu
O
i
to
z, na .za- i wzięły do niewoli 3 oficerów i M Alpmów
domość, ie wybuch :rewolucyi wyznaczono na
M marea. Wybuch wcześniejszy przypisują chodzie od S o ł o t w i n y i na południa- oraz zdobyły 2 karabiny maszynowe.
.
temn, ie obawiano się zamachu ze strony re- wym - zachoozie ml Sta niąlawowa Południowo-wschodni ·teren walki·
akcyonistów. Według dalszych doniesień, woj- odparto· n1łtarcia rosyjsffi:ie.
Z A. I b a n i i niema nic do doniesie..
ska. syberyjskie pozostały wierne rz:.ądowi i w
W fasach Ka. r pa c'ld c h ooruosly nia.
ciągu ezierecb ·dni walczyły przeciwko zrewolsukces prace patroli.
Zastępca szefa sztalm f!:~n~ralnegct
towanemu garnizonowi i robotnikom..
Na pólnocy od ~n i e s t:r n nieznaez..

w.

dopuszczających się rabunków, ol'az przest;

-

obięiBDtn

TI B K '.t

PiBfronDwłuwxkiBI.

Petersburg, 17 marca (T. wl.). - Biuro
Reutera ~onosi:·· Książę· Golicyn, Goremykin,
oraz ·były)iomendant wojsk w ·Petersburgu ,
jak równiei dawni ministro"'ie i generałowie
-Suehomłinow,. Bielajew, Protopopnw , Szczegfowitow, Makłakow, łlakarow i Kurłow. :-""'"
ternowani· srf w ·twierdzy Pietropawłowskiej.
Inne ośoby,. iajmująeia wysokie stanowiska ·i

rosyjski, w znacznej

czi:;:ści wycieńcz{lny woj·
ną, popieirał" będz~e chętnie ruch, zmierza.jąey

dó przedluienia woj!ny.

in-

BeTiin, 17 marea. (T. wł.). - Cieka\Vy
a tembardziej nie wierzy niikt aby jest sąd soc~alno ~demokratycznego „Vor'l;)::u:ish;'.'ł .koali cyi pozwolily Ros}i
obsadzie ' waertsu" o rew<>luey~ ro:;yjskfoj, który pisze
Dardanele.
m. in.: Rewolucya ta liezy piekielnie krótkie
Dardanele~

Wielki

w,oisk.

Petersburg, 16 marca (T. wt)". - Billil'Q.t. ·
Reutera dvnosi: Jutro ministrowie będą <>-·
becni przy wielkiej paradzie wojsk obwodu·
peteirs.burskiego.
Minister Stprawiedliwood;,
zarządzi1, iż w pnyszluści nie będą wytacza•.'
ne prncesy o przestępstwa polityiczne. Nowy
rząd zezwo·1Hży<lmn występ.ować przed sądem
w cllarakterze a<lwokatów.

Przerateuie w Pin1io•

Bem, 17 marca {T. wl.} • ...:: Dzfonnłki fyoń·.
ski~ donoszą, iż wiadomości o ostatnich wydarzeniach w Petersburgu wywołały w Pa.r;r- "
żu wielkie przerażenie.

Pogłns~I.
Franhln:rt n/M., 17 marea. ·(T. wll•
„Frailkiurte r Ztg:• donosi z Berna, iżl nade: c
szły tam wiadomości pochodzą·C'e z wiarogod• , ·
negu źi'ó<lla urzędowego, wedhtg których eesarz . Mi ko łaj ujęty rostal przez rewolueyoni...
stów w czasie jego pooróźy z Petersburga. do. ·
Moskwy.
„Neya Dngligt Allehanda" d-onosi, ii car
pf"leliywa w p'alaeu Taurydzkim , jako wię

zień.

Dumy•
„Daily Chronic1e'"

zamieszeza i PeterSburga naslępują~ą krótką wiadomość: „Cesa·
uowa trzymaną jest na oku".
·
Prasa niemiecka i dzisiaj nie opatruj~·
r wfodonlllśei tych w komentarze, poniewai
.w1ad.omośei rosyjskie są bardz.-0 skąpe. Ciężko
jest sc;bie przedstawić dukladnie. zajścia w.
Rosyi~ ponieważ na-dchodząre wjadoriwści

·Po-·.

dawane są pu większej części ze źródeł ni&;

kontrolowanych, lub rosyjsko· angielsk~ćJL.:';'
jednych wiadomości cesarza· zmusil,'~ 1
do abdykacyi w. ks. Mikołaj, wedlug truły® ·'. ;
eesarz. ustąpił z wla,snej woli.
~t;·
Według

&dzłe
Petersburg~

prubvw n Cart

17, marca (T. wt)'. -

Do1i:ie~.

sie:niew Petersbursk iej Ageneyi Tefogralielńęj: ,;~
MHukow oznajmił,· iż, według ostatnieb '1-iado„. 1 ~;·
mośpi, cesarz prz'ebywa w Pskowie i whreW.1;~,~1;
krążącym poglaskom nie został . poch.n·yoo~~ ::,
Cesar:iunvą :r;najduje się w Carskiem Siole. ~·~:(r
zu.pelnem bezpieczeństwie..

areszto~~ej pozosta~ą n~ ra:i~ w gmae~u Du·
my. !!buster spraWledbwosm, trudowik Kie! miodowe mie3iąee. Trwać ona będzie nie ł ronslrli, w rozm.owie z przedstawic ielami :ro-.
fłhr~OtvOn:e źan~nrmów.
1 dłużej nad t<;, ile po~rzeb~ .e:ąowieko:v1, ażehotników powiedział, że, jakkolwiek wstąpił
li by poezul głód. A gtod w,asnie zmus1l masy, i do :n du fymczas()we 0 ozG~taJ • d a.k t
~openhaga, .17 ma.rea ('1'. „wt) . .,... ~J3er„ by przyłączyć
się doń, lecz eelem tej całej I
Aln:stel'dam,
ą.
17. marea
•
(T.
wt)'.
Je n . y~,
-w~
.
.
1.
Jlng:::rn Tidende'· don:os1 ze Szto.s:hdmu: W~zę-- akcyi jest obos.trzenie wojny. Coprawda czyni był pop:rzednrn„g ' ~ ::;
. .
.
. ..
:· . •.. '
to i.est - :repuhlikam- „.Allgemeen Ha~dełshlad'
'
don.ósi
Ji:ott'%f,~1
,d.zie P-0 ullcacli Pet.~bW"ga n.a,pn-tyka alt ku~ wśród robotników znaid~ją. się za.pewnie ro.w„ nem.
. ilent ·petersbm-ski ,,D&il;y (J~~·~': ·~ - · ,,

I

.

l

-··

1111

łtfiłłny

~l7ttUU'M.

Reut$fa d~si u1·~ęd„owa: ~mw1e~ n:l~n.;~
jaet•ld1ł ~kowary nocy' dtiłłe.ła~

lado1811n1ł. fłHIY

s.tw•

~ndyn, 17 maNA. (T. wL). - W~aj..

8~~ wi~rn~ umie4eily długie ;k3. w &prawie kryzysu rosy~. Nao.

pra-sa

wyraża

p<>m~·iln!e tru~

·

·p0<trafi~ doieignąć s~
nereiwośei :plerwow20ru niemieckie-

'.,JWenfug $tandard"' czyni nwag~: Fakt
must#l nastąpić; o ile Rooya cheialn. P<>-

wiernf! wrawie koaUeyi i spełnić swą
Cieszymy się z wyrauej dtislronalośc.i
~ "Stronnictw patryo-tyie~ycb„

-·

.

Kopenhaga, 11 m~ {T. wt). w- Wedlng dooieaienia }lkrra RitzatJ, wielki biłit
Miehal Alekse11u:lr&Wfoz Wydal ff.enę, ·'\if
któref oświaiłnm; łł ntełe obJ~ najwył'łą
wladę, o ile :narid )Owoł,a g() p-nsi pfoblr-

. sep.

111" ,,.

t t

.m

L

Ko ikut ni · iockt ·

·

bfl~h1. -~.miło,

I

•;# • r

roku 1918•

ami.li

w

aubf

;;;

00.rtbnY pokój.
,,.Rosya - ohrladczył vnn'lfri;w

ezęCku

,1JU

na !le.bie ru1.}W!E:ik11~

ny. &Jmmicr Jej :ni~ tkiłlrino.all
wią.uul. Rooya ni• J)O'Winna
do traktatu loody:t\skil)iO

~onM

powaid

am.~eu.

-

mow

latwofeią mown
by6 łt prowadidtta d-0 pomtąh. 'Wamłmy
kolei~'W• ~~ają ldałtl& .do 11łytku ma~

,,DaJ:tr Mail'{ dan.od z l~ego
Objega tn wiadomo4e, h pullrowatk

ny„ orai 5 lokomotyw

se, zam&:'llf dorad.ca Wilsona, udaje
Me.ksyku, a!.eby tam narad.m
s
Stanów Zjedn~µyeh.

#

Chrys~

ł.

'· wł.J. - Wedfus
i1 marea (T.

$PIJ.'&W zagranfowjcll,
'J:>a.rka nerw.eska „Aqulłe'' i.oo.tala U1i{op.i·Ol'la w
śriodę przez ogień dział-Owy niemie<ekiej. lodzi
podwodn&j. ,,Aqulle'' pod'tała. i kd.unki-em
z Aberdeen do Stawa.n.gem.

...

warła

doedy dil punktu
IÓft ~ od hg~

nrqd.1:~

Po„m01'lo

~,

d-o tye.h, którq domapjf!

ugłti

doinlestenia mimsteryum

od ~fta.

·;;:'

jak
w której

ml!lstr, od powodzi wob@c <ł~idwa;neSQ podniesienła $lf pordomu· wody w ~e. Fab1'7'ka

P r e sp a, lak ró:wniei na pómoooym ze,.,
ehodzie ótl Jl o Jra dy :r u. · W n:oef wal-

.r

'QT

w s

i materyal \\"fgt>llnwy.
.inal&ti<>ll-0 'Wi$le amunieyi. Na- dziahti które utr.aclllśmy w roku 1916 pod Kut- •1 A·
mtu'fl młnaldliłmy w !Ja~e.

Berlh;, n mam~ Un:ęd(;Wo: Dnfa ,;a
. .· . . .n:m w~Jity i ~ .
i··o„„wie;. llim.st•ryum })u„ mąroa hydl'oplan na!!Z !'>brt:u.mr skutecznie
my Kprt>JDllD•WQo ~a;~liow:o'\Vl (łbiłł\ie tekt, homhuil dwor:i:oo kołejvwy i magazyny w
a prop~ayę tot popa*·~ s~nr·angj~hłd-ej. M~. Zauwatun-0·d~ ~ wtary„ .
SUOnow &dnnmł jed~ Pfft~•i~ ll~~
nt i- tej s~y, en jest·~lłlp&J"1D'.f dowbtfom,
jak S&zonow .1apatntje się ~ ·tb0•u1~ 1t01;\t.n"'
kl ł na kwa.lośe toip&CI~~ rnm11~ t.Wwńiu
Paeyt" 17 marca. (T. ;wt). - ·u~
komitetowi nie t>Owi<>dło d~ ~IYS.ka.6 ołit.6- · 6.m.~ 16 ptlll'OO 'p-0 polud.ni'r.u . '
· riw/ kttirzy ohj~Uby portfele młnls~•~ ·
Nwe oddiiab' wyw1$.d-0weie powuflY
Knowania angielskie, btd~ce 8Pt'!i1»4 st~ napl'tM
An.Me ~ Oise i obsadz;f„
e&lego pnewr<>tn„ potwieriłają się s'"eregłem. ły w ~._yt.B
rowy ni•.ziJacle.l,.
. ~pełnie pewnych dolliesleń... W nlodłielti w~ sane. W~tllśll:lY okefo 20 fenców. "'
:~ug ®nii!sień iłmenn!Ww finJa.n.dskieh, w·
W ~parui do6e o.ływfone wilki ~
e&elstwie angłelskiem odbywał się bold~ lQyi w olml~ey liaison 'do. Cłtampagne.
ey Bproszono osoby, MS.iadająoe w o..
Na prawym brzegu Uo1y nie powiodly
gabinecie, oru ~zereg innyeb esłon~ !ił w nuzym ogniu wyeiefl.tld niemiookie do
J)nmy 1 bJ.c>lm frakcyj.. tiiłukow wyglo~ hun:1. Q!Jurleros 1 pMęb~ thambrette.
:_()ugie prmmówfonie. Jedn06ein:i.e po1eł
W ~mryngii i Allaeyi poty~ p.atroU.

.Brmlla LBUifJllÓW Po:Uic~

ttllls:ze . d~konywaly wy-

da.du.

·. gdyby SQo„

poruamik l.. P„ · ·

łatawee

P"r.

ZniłU1hnO ~ .latflwoe niemieeli'.J.e,
inne mimtO!ll'O d.e 0tpu~ia się~

na ~ll-0~ oofo'Włt.
.. Na wlłM.odzie przy trwatweJJ: mnnaoh
ll.łe wydarzyło 1i9 nfo e:zczeg61n:egó.
W Ma ł'. ei o 11 ł i ooputo ataki fm;n..
tmskie pomffky f~fMlll 0 6 h Ti dcl. a
~ZO!SW jeszoz~ iui, ~ólń~y

1;& li!ls>Jh'!ttp~ Ątt11'11!u

k-O>W, który
wód.OO w

N~e tllihłały o:włowa

m~ ·spraw 1~ni~»r~

. · Dr„ Bertold Merurłn

raj

hroot w Ba~adzie z

łlJ; J'ew~Jł~rta•~o odbyło tit l!śr6d oiywio·
11'1
vl i %ótnicy 1apałtfwan. 'BewoJu„

w · _ ·r

wład6w.

BERLIN. U:rli~owo dtmoozt ·ibd11. 1'l
marea:
' Na &tllloie Ar ł & is od A V r 6 di> () h :e
i na lewym hF1e.gu· Ho $1 chwilami~

. p~()!~ ~~me, ił ~tworselrle gabine-

li!

~my&t t<t.k{Ja~n u
p;o:tudnlu oo
Arras i ·na wsch'Odtf• Od VermeB~ 0lhfs
PQ1li"1 dnie straty.

Pl'"lr·t-0a• o OO mil

fWł:fl.IHł'DJ}.

- Z Brittdi~

oo

Lonifyn, 15 maroa. - Sitłb
&kiej do-n0$i 14 marea:

#

wł.).

~Chleb dla łolni&ny &ngiebildch
~ kukucy~ otrąm;rwaną 1

od

:pra-

Z MEZOPOTAMIL
11

lllttiml

niepreyja-eieltld~ wykotume ~
polud$łł'm na fedtm z pofiel'lllłkłtr na ·pól.
ooenym ~hodiie ód; Gomm~Uri odp.łńo.

A-ld

lhl1 i.-~a 1a1t1.

łJildi I

dmtOl'łą: Wskutłłk wojny podwodnej łud.11~
Sal®ik od~uła bru anykutów ~ołcio

wfe ~1" ln 8t. Płl'i:rf' Vu.ti t )d.l)bylitmy hiepllyja:eiełłkie ~ oohro11ne n plZ5t~
1,000 14ri6w na p6ł:noą
tego ht:sU.

.JZłdU ~Wego J)OOeza'S,_, WOJ>llY• lttą'lf. UW•

i

~

~ładwu

Somme. Tnymamy w nr••

~j.

Ll!pne, 1:'1 nuu•ca. ('r„

~
·

(7. wt). -

16 m~:;.
. . X~oojemy ~ód u

y _eb.oonie na stronę$ óyl swem poe:b~
· 'ejowem i w $wycli główny® wlaściwo..
memieekim. P4lsiaditl on wstystkie
.a
mót żad.ny®. biuxokraeyi pru~
.T
łię on uporeiywie przywilejów

t.orskim, nie

ma1'ea.~

tottliyn, !7

~łel'a &.la~

1

i~ op~racyę Wddfaia .ooznz~ew

.

At:U: trwa

Irak

uidO"Wolenie.

~W®tulinster Gantte" pisze: B~ .;o
•• n& korzyść Rooyi i Ol~~'° p~
·ę do pomyśl.n-04cl~ k1lalieyi,, J~ Ro-.

a. pneprowa<lzi6

~owo- nehooai~.

.0;0. ~bJ.

1

"""""·t...-

.,;N. Fl.!. Prane" donom z
,,Frankfurter Zaihmg" d~ z Nmll76.!'l!'O
ku: Stan zdrowia Wilsil:Nl polel>f!zyl
zyduit nie m~
atoU OV'UltCr;liS
ka. Deeyzya iego ro do
....1„F_...i;.....
bandl-0-wyeh ~z.ie ~rs'Pi.~>na.

Amsfordam, 17 marea: (T. wt.)". - Z Rot~
terdamu wyl"U$Zylo d"O .Amę.ryki Północnej 11
iparo\l'CÓW ~-0lendeT$'k1eh. Jeden $ "':b.ieh, ze
względu ],lit ntedostateewy htqnnek
węgla, ·
~b.ros~ dott<>Si i
muslal powrócić. Paroiwee p-O?;O$(ale mtl.'Z'Y'"
Megtego
tJ·~n.ia zebrała
maue zostały przez niemieeką lódt podwoi:J.„
strów, w .której uc:i:estJt:1i~tyli :ró1lrniEd wvbi.tw
ną, mogly jednak1 po sprawd:oonlu papierów,
statye~

konfyi:tuowae &Wt podrót.
!il

--

.!midetfl.am, 17 m~
:rowłee belgijt!ki
mt-OW~<i.

trlll&nut"

nydt,

{':r.

w?.}. - PaZaloit u-

zatoocęł.

-

B~run, 17 muea.. T. wl). -- DlńMlnfk.i

11ńt.kie w artykułach. wstw11yeh omawiają

WJ:l'lfld

dZfa.łalnołcl

wv:bi1r<:h dv!ilniu~

nęd~wycll.Załltanawia.no
sobaml, jakie zastOl\lWłtć

z ob&e.nycll tru.dnolei i!:n;nolici<>WJrdl.
tzyeh obrad.ub ~taną:;wi1t>.r:H:i nwnmrt'i

:ministeryum m 1EWilie'io·we.

ber.

świetne

i powagi z dxiE!dz:ii:iv

lak rów.nit! kilk."11

!od:! p-Odwodnyeh

I

wać Charił:I. M.irtl!t:e.ryum

W

.·
innyeh
dowago i k-0m1tem

ty,~-06d~>WE~.

GODZINA

,

{).n

z.

szkolI nego. nanezania, oraz zaczątek muzeum
·
wego

'

W okresie s·prawoodawezym zo.rganizowa,.
no dwie wystawy~ pomocy szkolnych· i prae
rysunk'°wych, oraz „pora.nkiem styuw.fow ym"
zainaugu rowano szereg niedzielny-eh pogadanek, lekcyj wz-0rowych i koncertów pedagogicznych dla dziatwy szkół miejskkb .
W okresie sprawoz-O awczym na .kursa zapisało się 247 nauczycieli szkół miejski-eh i 62
Z !nnyeh szkól el~entaraych I średniclJ.

a1enda·rztJk.„

<;:i1'1l;'! ... $ D.... „ał;l„\<>Q„•m-•"''""".„„„

... _

Dziś: Edward~

Jutro! Józefa.
Wschód

sfońea

o

'1

godz. 6 m. 11.

Zachód o godz. 6 m. 07.

Pnia 18 r. 1848. We Lwowie

początek

ronika

rucllu .re-

wolucyjne go narodowego,;

· 18133. Bitwa

pod Grochowiskami od-

Kolo. Po~ocy dla legionistów polskich i ich
:rodzin.

dzialu · Langiewic za z Czengerym .
1$71. W Paryżu wybuclllo powstanie

Komuny.

Dnia 16 b. m. odbyło się pierwsz-e ogólne
rccme spraw-o2lda:weze zebranie· „~ola. pomoey dfu legionist ów p.o~skieh'' w Ł(/dzi. Na przewodni-czącego ,pow-ulano d~ra A. Toma:;zewskiego, który z k-0lei- za·prosil do Sitcl:u prezydyalnego pp. d-ra S. Sterlinga , F. Pieńkowską,
i1!ż. Ruprperla i St Rudzką. .
. .
· O działalności Kola w d~au pierw-sz.eg-0 -0krasn gprawmidawczeg·o mówil z ramienia Za·
. rządu p. Erug. Grad'O,".robrazowawszy d!zialałność tę . w n.a·siępują<Cy sposób:
·
· Kol~ .które powstało w roku zesiiym w

Polskie 1ru:rsy peidagogiemne wydad'y iobeo.trie sprnw-0zdanie z <lziafalJJ.ości swej w okresie {)d listopada r. 1916 do marca r. 1917. Ze
sprawozdania teigo przJY'faczamy dane następu
iace:

Praca kursów od stvcznia <io ezerwiea

r. zmierzała głównie ·ku stworten ili pla.{>,ówki zawodow ej nauezy·cielsiwa, órai polega"."
ta na prowadz eniu wykladów - odezytów. Zd-Oiby1e w okresie tym d·oświadezenie; oraz ditinoś~ do zastosow ania program u dzialalnooei
ikur3ów d-0 wymagań chwili i wskazań wiedzy

'i916

łóuzkae

dn. 16-ym kwietnia! w obecnej chwili He~y 126
ezfonków. D-0chooy Kola od chwili założe
nia do dnia 31. Grudnia wymosily re sfalyeh\
fachowej skłoniły Radę pedagogiczną_ d-0 zreor- składek, ·. ofiar jednorazo wych i z przedsię
• ganizowa n.ia pracy kursów. Pr-0felcty reoirga- biorstw dochodowych rb; 6620.76. G'łównemi
:.uizacyi tej były przedmio tem ro2'itrząsań Rady i · pozycyam i dochodu byly dwukrotn e kwesty ulietZne, Móre !Pl'ZY'llios

w konseikw encyi doprowa· dzily. d,o .. następują

3200.

cych uchwal, po·wzięty.ch. po narada~h, jakie
odbyły się z udziałem reprezen tacyi · sekcyi
illauezycielstwa elementa rnego St-OW. ·nauczy- ·
cieli eh1-i.eścian.
·. ;,Pohkie kt.1r$y peda;go.giezne Wydziału
szkolneg o w zatozeniu swójem i przez. dzial.aln-0ść w ub. r-O'ku se.kotnym (od stycznia do
czerwca 1916) stały się tak pod względem
nau.kowym, jaki() tei spoleeznym i narodow ym
ins.tyiucyą ·o znaczeni,u pierwswrzędnem i na
grum~ie łódzkim niezbędną: Tym niemniej
ikmsy pedagogi czne winny przed.ew szystkiem
spelniać rolę seminary um dfa nau~ycieils.twa
uuż

ezynnegio w ·s--ikolach · miej-skieh,.

·.

ly na r:z.yeto ok-ofo rb.
.

W czeu:ww roku. ub. Kolo p.omooy dla le-

gionis:tów~

vroh:OO

uszr,z,11pfa,Ją-cyeh sią stale
się d-0 miejsoowej Rady
opiekµńczej z· próśbą o uzyskani e sfalej miesięC7JJ1ej subwenc yi, lecz -0<trzyma10 odpowiedź

Iu.ndruszów, zw.rócilo

ł I:um<liariy. których w r. b. nan,fuoiylo si~,'
Komitet rozdżia1u 'ehlebą i mąki fnlormu- I Mw po desz.czu. W wi-ęks:zośd wypadków ;
je, li na skutek rozporzą<l:z-enla wl;tdz dwuJy- ferzyści. Osnby, pragnąee zrobi<! ..in.terę.;'•
g-cdnfowa racya ehleba !>d dnia 1 kwietnia nabvtem nasioołu, w e$8 plonów. przeko.r. b. wstanie zmniejsz ona -0 półtora fttnta. Na się: że padly ofiarą wizy&ku'. .a oo zat~w
Qkres 47, trw.ają-ey od 12 do 25 marca r. b. siew wypadł pi}Wielekroć drotej; Nłe obce.
·wypa<lki, że np.. miast nasion marchwi~
przypadało na każdego. mieszkań-ca Łodzi 5 i
handlarz
sprzeda! nasiona paątewnej, zarµiast
pó funta chleba i funt mąki· żytniej, alb-O też
pusty
białej
- b~selkę. częściej jednak pl
7 funtów samego chleba. Począwszy od dnia
1 kwietnia r. b. w. ciągu 2 .tygodni ka:Zdy bę niema wcale. Okres wojenny wymaga umie~ .
dzie miał. prawo nabyć 4 fonty chleba i 1 funt i sumienne go .wyzyskan ia każdego si\';ra~ka i.i~~
raz więc jeSzc:Że radzimy nie robie -0sz.ezę4nośel: :ną'.~{
mąki żytniej, IUb 5 i pól funta chleba. Okres
·
48 wyjątkow-0, z p.o-woou przypadających świąt nasieniu, gdyż to tylko stratę 'przy.o.i.esie..
Wielkiej N0ey będzie tr\Vać trzytygo dnie, t. i·
karty będą ważne w przeciągu 21 dll.i, Od 26

Z Komitet u roidziału ehI~lra i mąki.

ma:rca do 15 kwietnia r. b .. wlą.ezni.e.. Ponie-

waż karty na ·43 okres ·wydrukd wane zostały
jeszcze przed . wydaniem rozporządzenia '.}"
zmniejsz eniu racyi c.hleha, przefo z kaidej
karty USU!I!ięf-0 8-0d~inki na p&lt()ra funta. Wohec powyzszego trzytyg:odnfowa karta zwykła
na .o.kres 48 upow.":iinią . <l9-~kupn~ sześciu i
trzech ówforci funta chleba J pó!iora funta
mą:ki zyiniej, lub 9 'f-1111t6w .• samego chleba.
Niezależnie od tego-· kmfa piowyisza. zawiera

.

Wyda.iki Kola ~osly: 1) na :stale za:po-

m'Ogi dla 151 rodzin legi.onist6w rb. 2227.91, 2)
na pożyiczki ?JWI'Otne dla tychze roozi:n rb.
94.69, 3) na i'edn.o:r.az:owe zapn:mogi dla J?I'ZY;,bywający·ch na Thdopy legionist ów rb. 371, 4J
na eię.plą .odzi·ei i oielizrię,. wysyłaną na linię
bojową legionist'Om, na pr:akty•ewe .. podarki
świąteczne, wyisyfune na karoe święta d:OroczR
ne w iloś.ci ()kol-O .2-00 paciek, wres~e na
d·wukrotne przyję.Cia legfonistów w okresie
świąt Boi Nar. ...... razem rb. 1844J57, . 5) na
, yeydawnictwo kaJe.nda.rzyka ?: kroniką legi<r

ktadąe

nową

rozwinąć pracę więcej prakty·cmą, dążyć

rb. 21L05, 6), n.a

zafożenie herha.cia: rnl· ·

Pilarski. Na•vTooki.

do -

·.

zawierają0e ''odcinki n:tt.'3 funty
maiey i 2 fanty chleba.. Powyfaie -X:Ómbin-owane karty macowo - chlebow.e, zawier~ją odcinki na chleb na dni 12, a odcin:..ki
macę na
d.ni 9.

..

Łódzka orkiestra symtonfozna.
W jutrzejszym koncercie symfonici nym 15. Qt
S. Merze udzial śpiewaczka Lola Artot de ~ t
solistka Opery królewski ej w Berlinie.

na:

Mąka na chleb dla k<>o~~m1ly.W.

Biura. ueząs~owe kh:rty na cl;tleh ótrzymaly we=
zwanie. aby natyc:hmfa st nadeślaly do _ KomHetu
roidzialu elileba i mąki spis·· 1~gitymacyj uregestrowacnych, a zaopatrzo nych w·. stempel k@perratywy. W ten sposób'lfo mi<tet rczdzfahi chleba i mą~
ki będzie móg1 dokładnie wyznaccy1\ ile mą:ki na~
leży dostarczyć kooperaty wom, '.ni '\\'Y})iek ch1eba

dla czlonków. Podział mąki wędlug nowego
ku roz~e się jtri w tycli 'dni~
·

.

Dri§ o go<lz. 3 po pol. rapsOO. cyeerski ~ dzł&i""'
jów P. P. s.. Ostoi-Sul,niekiego p.. t. „Dz!esfęcill ~\:
Pawiaka", wie~. o gOO:z.. 7 Y:i ,,Ma:ndaryJł, Wu"'„

trzyma karty,

Z

. w piątek.

Bałut.

.

' t

d. 15 b. m... odbyfo· się pi~ te-'. ..;.'
bronie Kola baluckiego Tow. PolskieJ ~ac1erzy
Szkolnej, eelem pod:dalu mandatów . Po\\'olano
prezesa ks. S. Kowale\\r skiego; na skarbnika ·A;.·_·
· Kupke; sekretarz.a ..... S. K. Groblińskiego. biblio;. ·
tekarza - S. Puto. g[)Spodarza - S. Kar:wacki:ega, ·
-0rai ks. W. S:rufładówteza i M. Kapuścińskiego
{kandyda ci dG zarządu). Do komisyi rewizyjtfe j woa,...,::., ....
- szli: ks. T. W_ojdas, ks. W. Brajte?''~ld. S. JąskloW:
ski. Ad. 'Wałens. Fr. Zborowski. Na delegata ą:<>
lódzkiego Koła okręgowego wybra:no p. S. K. µ!@
b1ińskJ.ego. · .
•
·
·· .
.·. ·~
Postanowi ono pn:yjm-0wac zapisy na ezlonków.·
Koła baiuekieg a Tow.. P. M. S. w aptece Jl. Kt1:p~
uL Brzezińska 56. eo<lziennie. o<l godz. 9 rano -do ·.
9 wiecz„ w kaneelary i parafialne j kościoła Wni'eh. ·
N. Tut P„ ul. Kośrielna 8. co.dziennie. o<l gbdz.. 3 do .
5 po pot; w szkole- nr. 4:5. ul. Aleksandr pwska 45, .~
codzienni e od godz„ 1 do do 3 po poł. · .
.·
Koło ba1uek,ie liray OO członków z sumą shladek 350 rb. Lokal· tym~sowo mieści się przy ut
Sp.acernej nr. 14.
'
· ·

n ·

,PO;I"Ząd-

_.:..........;; ..

Że s1llroly r~enlieiliie7>ej~

&ko.la .rzemieśln.i:eza .p.:rzy ebTz,. Tow. dohroczynności Wydat~owala · w ·ui).iegiyan roku
szimlnym kofo 15,000 . rb. : Glówn:ieisze p-ozycye wy-0.a·tków stanowią:· - '[Jtl'.Zj"'lillywanie klas
rzemieślniczy-eh - rb.. 5,600; . utrzymyw anie
war$rlató w --: rb. 3100; · kursy wieczorn e rb. 550.. Docliooy w tym samym ókxesie wyniOSlly rb. 13,5oo. . Zfoźyly się· na. nie, międizy
inne-;mi SUńny na;;tępcjąee: skla<lkl. ·Ć11I:onkow~
skie - rb. 3,700; sy'bsydyum m~gistratu - rb.
S,70Q; suibsydytlm' -Ohrz:Tow. dobr"O"czynncicirb. JPPO.
·
,

,'"

Z -sądó'w.

Fałsiywe ·o-skarieni.e.
Eliasz
K"undrui
· i żawodu pie"kan. zirmi~&„. ··,
we w.las·
p:,,~e,·melkańoe:miw sizk.o!ach-mfo.;.śki-'L_" ły p;zy ul. Zawadz~iej nr. 11, oskariyl'n
lljml 'ltQ:k:ilu: he;rba~iarnię, w 'której .aziennia
i~ja'ki~',,,.'
~„
J
<t:U
.Jakóba
.. zamieszkałego pr~y ul. Kami.en.!lei · .,..: .. ,
wydaje priedętni'e ·100- legfonistD:m herbatę i· począilkowych :raczną się t-g-0-· kwietnia i trwać .. pod nr. Altmana
1., że tep:ie pó'1awał się za agen·~ tajn.ejp&-, . :i1:~
-chleb z masłem, ~węc!<liną, :s.erem,-lub·.inarm°"' będą do 15 kwietnia ; .zatfw sżkala~h miejskich · 1foyi i pod tym' plasz~zyki\m .f?Ol;il Kuo<lru~
4-kla1Sow
yc.h będą 0 $, trwa-0'.;0d · 29 marca do tkliwie. Kundru.S ·w oskarzem u .swem zeznał. ·dp-: ~-;;~~~~
ladą po ooriaeh. n~der niskich, bo ·wyriiaią-:.
z~ ·-""· ,,~::"i
15
kv..-i-etnia
.
·
·
Altman zjawi! się. pewnego dnia w jego piekamf:o' ·. ·.,\:~
eycll sią eyirą od 5 do 25 fen. za porcyę. Przy
nawymyślał mu. zaaresztował go i zaprowarlzil „io"~c~;~J
.„.,
Kole zorganiw waiio pralnię· bielizmy dla l~
·vn ue:ząstku policyjne.go przy ul. Długiej nr. 29. ~.· ;~tl
gi-Olliistów," która za polewę ceny pierze. i na„
W hramie uczą'stku quasi-age nt pobil s·wego ~ ·' .·;;
Ze
szpitala
d'Ziieclęc
eg<) A~ny :.._ l.faryi.
!:anta. poezem najśpokojniej się oddalil.
prawia bieliznę żołnierzy; drugą polowę k.o· •·•·
Sz.pitał dziecię·ey Anny·:.; :K.faiyi, zna~dujący
Dnfa 22 lutego r. b. sprawa fa byla rozpatcylsztów ponosi K<>l'O•. Wreszcie !folo płl's-iada
wana. ale została dla dalsze!!O: śledztwa odrocz.ona.·
się Pod egidą eh.n. T{).w. dobroczynn-0ści miał
bibU.otekę, zlcironą na.razie ze 176 -0prawi<>nyeh
Swi.adkowie oskarżenia zeznali wtedy, ze Altman.
w
zeszłym.
mku
d-0choou
rubli
9340;
·rozchodv
itmnów treści naukowe j i befotrysl:ycznej~
rzeczywiście podawal się za agenta tajnej poli~yi.
podczas bytności w piekarni Kundrusa. ·.
Ogól:ne wjidatki· Kola w· okresie srirawo-: zaś wynosily rb. 24,-000; t•go stycznia 1916
·
Na roz,pi:awie w-crorajszej Altmao zeznaje. ie .
leczeniu 123 dzieci; w cią
zdawczym wyniosły ·wraz z kosztami adinin1- . by1o w szpitalu
w
lutym
r.
b.
był
rz-eezyvdś
de w pi.eka.mi Kunórugu roku przyjęto - 1342 dziec~,' le~uono 1465,
stra:ćyjn.jl1I!l'i rb. 5725.54. Gnlówką w dnil'll 31
sa. by kup1ć chleb. Widział o;a. jak handlarze w-orwyp-isa.!ło jako wyleczone
t09i;
.zmarlo
258.
grudnia było w kasie rb. 1000.53.
kami,
wynosili pieezywo, a jemu właseiciel odm6~
0
sprzedani a dwócb bochenków chleba. nie bacząc na
Następnie odbyły się wyborj\ kf'órs <laty 1 stycznia .1917 l'. ztiaj-d-0w.alo :się w SZ;pitalu
116 dzieci;: w amblliato rynin ud<zielono porad 1ro§by· i wyJaśnienia. że __ ma w dotnu d:t!esi~~ro
~mik nfrstępują;cy!.
głodnych drled. Oburzony bezwzględnością p1e~
Do prezydyu m powołano prawie w-szyistr 21~744 ~eci-om.
na. ośwfadc:z:ył mu. ie sprawę natych111ia~ i'am~
kiemi głosami: ks. Popławskiego (pre-zes), ~t.
duj.e w ucząS>tku p.oli-cyjnym. Skariąrego stanQ . ·
ttfe bil 1 za agenta się nie podawal Kandrus tlli
świdwińskiego (vfoe-p.rezes}, Eugenius za Gra,
Ze Stow~ „Esperanto'-''·
ezy sie. że chleb'a sprzedać mu nie·rhciał. gdyi:·
·. d-0 (skarbnik ), Janinę Prysewic z (zast. skarb- ·
w piątek wieezorem. o<lbyJo' 5ję ogólne zebra· ' czyv.·o "b-ylo
z pieea wyjęte. a ±ak.ow
nika), Maryę Plackowską (se1rrefarka), A~ nie ezlonków St-ow. .Esperant a". Przewo<lnfozył n. sprzedawa.ć dopiero
nie wolno.
·
·
.· ,

·przy Kole - rb. 119.85~
. Rolo. od"gfiid nfar: u·b>p&siada

do poznania zas"Obu wiadomci_ści sluchaczQ.w~ i
dopiero na tej pod·sta'Yie opneć · wskazówki
metodycz ne i dydaktye ine, lieząe·. się: z ealo..
:ksztaltem niezbędnych dła naueż)''Cieila 'S.k&y
· elementa rnej wiad-01rrHJści. .
. .. '
w tym też celu zamierzamy "Ii.a pie~
[plan wys·rn1ąć konferencye mełwdyezne i pedagogkzne , lek-eye wzorowe i. pogadank i, prace

Tea.tr ·Pnłskt
d. 20 marea r. b.. o g<>dz. ·r~· wi8t
czorem dramat St. Przybysze wskiego p. Ł .. Zlot'':·
Runo" z p. Ludwikiem Solskim w rolł RembóWit „
shiego. Udział biorą pp•.: Dunikowska, . Orla~ ;
We wti'.rrek.

świąt-eezny. II!pra wnhijąey
lruP'na 1
funta. m.ąki pswnnej~ . Ludno~ .żydowska o-

-0:ddnek

odmowną.

mczególny nacisk na wy·chowanle · metodyC1.i. ne i' dydaktyc zne swoich sJuclu1..czy. Dotąd
prace kursów -ogrankzaly się do wykładów ·o
cllarakte rze teoretycznym. W roku bież.: naw.
miast uważamy za ruezbędne przedemznt.:.-

kiem

. .

P O C S K l

·Farye .wie-lka,n.ęen.e.

-

samo<l:zie1ne słuchaczów w bibliotec e pod kieirunkiem \Yyklatlają.cych, zaś sy>stem _wyikladów zastosować pirz.ew'8Jifile t;y:lko do przed.o..

miotów polskich.

Z powyższej ;charaktecysfy'kj · programu
. prae naszych, a takie ze W>zględu na warunki
ltechnieine bkahie, wynika kO'Ili·e::.Żno€6 ogran.iezen.ia liczby sluchaczów na· kursach i dąże-
rnie do wy.równa nia ich krańoowY'ch p.rzed„
iwieńS.tw :r.1-0zfomu 111rr,~·;gfowego. Ogranfozehie
takie musimy stos-owali dla moiliwfo in-ten.$yrwuej rr~?Y na konfe.rencyach i dośwfad:cie
n:iach, nadewsz31E.fk.o zaś dla skUlfecznego V!ryik.t)!'z"--3:!-ania godzin w;;kiad.o wych".
Stres:cczaiąie powyższe, plan zajęć na krnrsach obe·jmować mial dwa dz!aiy: a) zajęcia,
wed1u.g p lanu w sali wykładowej, b) praca
samodzie lna ·słuchaczów w hiblitotec e i laboraforvach .
Planu tego nie można było jednak odra~u zrealizować w całej rozciąglośei. Na prz&
szkod·zie, obok inny·eh przyczyn, stanęly: niedogod~1e warunki techniczne lokalu~ niem-0incść zakupu i z.organiw wania dwóch najpil·
niej.szych laborator yów (fizycznego i psyclwlogicznego), nadewszy stko jednak zbytnie ob-.
eiążenie budżetu kursów kosztami przeróbk i ,
lokaiu. Tym niemniej zajęcia })'rowa<lwne są
według wypracowanej metody w ·biblioteće i ·
na kouiereneyacb. pedagogiezny<Ch, ()dbywających się pod kierunkie m prof. dra Stefanow- ·.
skiej. PozoJem maią miejs.re pogadank i prak·
tyczrre z fa.yki (prof. Dominikiewicz), z przyrody (p:rof. Starkiewicz) i. z rysunków (prof.
0

Rudzka). "vVykładane są również arytmetyk !!

r. -

na

-.

NeugebaueTową (za;st. se·kretarza).
Sl!ępców do żarządu: Bol. Fichnę i

Na

z.a~

Ludwika
Gastro.ana, d-0 komisyi rewizyjn ej: E. Szmagierową,. J. ŻóUowskiego i A, Sumiewsideg-0.
W:,."'brane wczoraj p.rezy{lyum uzupelnf one zo;;tanie 4-ma ()l;;:obami, dełegowanemi przez ka~
Mą Sekcyę

Kola.

z Tow.
łifo:ratów i dzien.. polski.eh w Łodzi.
·

·
.Na ostatniem JX>Sie&zeniu zarządu TDW.
literat6w i dziennik arzy polskiieh w Łndzi zalat:wioM następu~ące sprawy:
1) p.rzyięfo
dwóeh nowych ozlonków ; 2) udzi~lu.Tuo dwóm
czlonk-0m bezprocentov.rych pożs·czek dlugot~·
minowych; 3) p-ostano:wfono zwróde się d.o
'R. G. O. z prośbą oudzielą-nie funduszu p-0~
żym:k<l<wego d-la p-crz;ba-wion~nch p:raev pra.e-0wników pióra; 4) urządzlć prze-dsi~hiorstw-o do~
chod-0-we na. fondrnst} przezorności i pomocy
p.rzy Towarzy stwie; 5) poc;i:ynić sfarania u
:władz mie1s1deh w sprawie za1oienia H!o-oµeratywy~ 6) postanowi<l:no0 za-op~trzyć czl-0nków

H., Zimerman .

Stow. w

zeszł.fm roku rozwfoęto

· · Sąd, po df11isn·j

ożywi.oną dzfala lnośc. ·Prowadziło .kursy ję
zyka Es.p~rc_nto. urządzHo wysta:wę, esperaneką.
zafoźykl btbhotekę i t. d. Do nov.-:e11;0 'Zarzadu wv-

bardzo

świadków
~uw.olnil.

brani zostzli panowie: R. ·ZiniPrman: .inż: Go1·Iblum, S. Zys, ·Krlstat Hi1er, Hine, Tyher, Pile,
Waksrnan1 oraz panie: Nower, Bresktn i Kopf.

Osf;mpiowanfo ko·:nh-al..,tów ~ajniu. i' Cizi.er- ·
,

żawy.

·

Sfosnwnie do {):bwfoszczeufa.

..· .

wUrzęd-0wvrn

Fałszywa soił.ai
. Przed sądem sta.nął Dawid Ta-poręk. stały mi-eo
szkaniec m. LodzL oskarion}' a sprzeiiaż sę<ly. któ- .
ra niety1kr:i nie za wierala składników \lOrmalnycl!; ,
llle była wprost konglome ratem szkodliwy m sl.ih-::i;
stancyj.
• .••
Oskarżony prze-cl wojną. handlowa ! mąką i ka•
szą. a pod.czas wojny. kiedy rozporządzenia i ogr&o
niczen:a ztJmk'riełv iródlo do~bodów, wzfaJ się do
handlu scidą. Ki1powal on, Jak sam zeŻnaje .. sOOę. ·

Dzie:nniku , Preeydytlm · Policyi, . wszelkie
kcmtrakty na.fmu i dzJerzawv (jak równie.Z. w workach
zaświadb:enia, .fi.sty pO.twierd.z.ająl'.t!'; samoe~ne prui<lluż.e.nia v-vskutek za-

jerln-0stronne.

niedbMi a W\"llTlówienia. nawet ·w 'WV'padkach.
gdzie 1rontrakty. oote.mnfowane i~<i:hrtv jeswze
za pan.Owania rosyjiskiegio · prawa) wfomy być
ostemipł-ow~ne
.
_ . .
·,
· do 1 maja 1917 r~ ·
· :Ponieważ po urp.1nvf e f e,g:~ terminu za·rzł"!„ i
dz.one będą ::iprawdźania, .pnefo u~Hnfe ra<l:zi~, I
my niezw!-ocznie ~pe.Inie iądanie. gdrz w. przeciwnym' razie go~ipodarzy i lokat-O.rów czeka·
kara ]tioenil~zna.
· ·

I

na.radzie. o<lrzudl zemumi:t·
oskarieni a i .Altmana od

~4(1.;.funtowych. plaeąc

za w-0rek 20 rb:~

a sprzeda wal -len produkt po 21 kop. funt. .Tt.om~·
ezy się. ie jaką ~dę kupował. taką sprzedawał. nr~.
wiedząc nie o jei składde taktyc;;n.ym. <Jednak 1$
m-0że wskazać od kogo sodę kupował.· • ·
. . :
Prokurat-O r uwain. ie oskar7_,o.uy winie.u j~.* ~ :

fabrykaryi b.~z;wartoś.ciow~go produktu i sprr..edl!ti ~~fi!;f;
takowego. ze szkodą dla biednych sfer lu<lno.śek:;?
Wnosi rm:eriwko spekulant owi o 1 miesiąe więz.f4'-J,
nia i 500 rnbli kary.
·· <
5a<l iednak uznal. ze w!Jla fabr1kowąnia •

dy" nie Żostr.}a do\\:iedzioną i>skazał Topnrlrn i
(prot Do:minikiewicz), historya Polski (prof.
nie za sprzedaż bezwartościowego produktu na
Remiszews,ki), piśmiennictwo (p. Swidwiński).
rubli karył
·
i zasady praw i organizac}i s.poleci,eńst,w w legHymacye. .
.
„
. (prof. Tujakowski}.. Ilość godzin wykladanych wynosi tygodniowo 8 . (w poniedziałki,
Z lódzikiei bfbUoteki DJI'bli.~'f,!Hl:l•.
'Wtorki, czwartki i piątki). We środę i sohotę
. Zarzą<l lódzkie.j bibliotek i pu-bl. :urud1•0-z~. wvd_invi'ln>e ml.P.sa W !lni hezmię:me.
ezynna je5t biblio.tak a i czytelnia Kursów. . ·
mil w tygodnju b1ezącym czytelnię bibUotek i
W!efo· wfaŚ<''deU resfa,tl'!!f'Yj, po.'inimo ze1nrru.
.
Biiblioteka Kursów p(l'5iada pod·stawowe pr~y ul. Piotrkow skiej 15Ó.. Ciytelnia
zaopa- polkyint:-"' 0 • wvcfa'>do w <:łni bezmipgne' riotnwv
d ·e-•
tl · h d · ,;i •
•
•
•
Z1 la ze wszys .nc. zie·~zrn w1eazy, zwlasz.. trzona jest we WE'ZV~tkie dzienm.k. •
Z-Ostali o-ni z:;; tn ukar~ni" w ten sn-„sób !z
...... _ .
1 1 czasop1- mięsne.,
zabronip:n!'I im. mr nrzerbg
rzt„rerh tviio<ł·n1 wvii"~
· . . . ··
eza z zakresu historyi, :po.rz;y-rody i pedagogi ki. ,sma polsk!e w lici:błe 50. Czytelnia
.
.
fu.nkeyio- wa("\\ogó!e fakiekolwiek obfa<iy wdni poniedzial·
. . \Dit.fa ~4 b. m. odbędzie ęJę' w
Ogólem bibliotek a liczy zgorą 2,500 tomów,· I ll'Uje od. godz. 5 do 9 wieczore m
eoozienni.e. · kowe i p-i~kowe.
" ·
·
U.r~dzony '_itaranieim miejSiC-O·weg ·
wlączaiąc w to i k~iąi;ki wypoiyez onft przez Praca nad skatalogs waniem k5:ięgozbi
Ko:biei. · p.rzy
Radę pe·::Iagug!czną. Zaznaczyć wypada, że· bi~ bUeteki publiczne j p{Jstępu~e naprzód. rrru bi„
wspólud:żfa1e '~
Dr,itych;
1
W s·rn•trn·"ie na~ion-.
· . Pftlgram koncertu bardzo u ·
blioteka Xursów funkeyon uje dopiero· 0-d wa"." ,ezas bibl1·oteka ze.bm.la zgórą.
1,500 dziel tre..- j
Zbllh iił Wiosna. a z- nią czas zas1ie1'·!'iw. ~"'le . ty w~ześniei do nabycia w ltsf
kaeyj mrn roku. Pozatem utworzono przy kul"
·
nauk-owej..
..
·
·
. 1 oo n.eezy ·więe bęrJ:tie pnestneq i <'g?l aprawłaJą--- f sklej.
sacll skladnlę map, tablic, okazów do ,POgląd:O..
.
:
. .
ł tych .dę.mi~ przed nabywiud em .nasfon u ~ką,tnycll ł\
,·, ·.,,,,;-;.
';
f

i.

.iki:

'7

O
~)

.·.

-

m<mOpł)] ·Bti!$tl1•

temt

MMDp<>lmt~1 w W~~

· W1~t• !ni&reteJn doslt~~ &lroro o id.,.

· 1&yd& go ~f!l alt ł\Vłe "1~ dhneioia;ł$1rle
~. miW:rtlków F-r J ·~ ęektila;a:tów
*'do~~ Ol>ł& ~01\~'ł u.nę.®wi m3Jl·
łta ~;em$ opłaly od funta wagi tyw~ 'byd7a,
~4'0 ~

wmw.a-1d•

-

tdi06}l'Wea Ilłonu, ~Oil . sq u WWlue&.o
łwin~ gdyby ~ był ~adat

in• · ··,

'.Nl'e&tety, zamtta$t •'!•Pasa,

uf.-po4ztwe

pil ml'dl'O'ft na

-

·

~
ltł6ą ~

.

· ""!":Zll.om•nl- ~Y~ w.ducllth _..

l"~ jedn~e6aie n~ga pndladMreę,
łe P"r'~ jego budzą W&. mnię ~
sumfettia ! gltb&k!t. s.k~t.
Dr.~ąp do Ud$$Ca~ł~ tt<h~nnny JOłta·

-

Ougo pia~t·

Boję

!Uf!!

- Kobieto, cod Cf~?

Xu m-01em1

pulelm~ ~ami<JU

ayję.

naialt~ioo:ui ld"omfemu..
PU:łlopy Obwia~J w
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- F•tazin - u&ptała, &.ł~ powiMtą, n.apewno powi~~Uł!
- Sk4d ei oo mów priysdo do IJ'lin'!ll1"VY
-

Pałei-0 Gęgalski powiad~ ie
t.nl1l~;~~

Iem ba.rd.z.o mile s.ftoomftli dtwltkaml polki man DmowsJd zawad jtti
,,a.jra•1, które doehodzlfy Mię z wewntstn.
mi. · Grozi! ttam obolgu
Po d?:u.&&tef, około kwadra.nu. elwntcel · bezpiae:zeó!twem".
się ehwtll, ołwo.reyJ mi nar•cie ,.uturmak", ·
- Co ty mówm?
..

mn koafiu.ry lńó~ liwiade-eyl wyraźnie o
gl~bold~ i rad.oM!eim muueniu..
..;... Lo ~gal.„ Dyó tt> n:u pon nlt.l001t1ld

- wnasnęla o&lupfala wk>chl'l..at od~Jąc fartuclle·m zaJzawi~'6 n:agitr oeey•
Na ti! eł'O'wa wyszła. Evlalja - a ja w obu
rfkttt'h podni.0$lem oo g6ry po wielkle.f.t ;ro..
miaaej, ilu'&ezem MieJk~j ~·

·. - Cół s?ychat w dólttu? - DpytJ?lm.1
m«j ~~y, gdy ws:zyitkia nie grzechy zostały
- . fuł wyll~i~, darowane, l jak mnie zapew. ~~a~ »~d:v. ~aletli~ słę n~ 1łtptJtnt\fane~.. (do
·.. a ~alfy!łkieg<), a na&iętpnie
Ei:łlalJa cib~jrula 1tę dok<>la.

-

~wsey-;. w~. zawola.lem:

iitha:tiU t~. •; .~.
cham, PMł4 lępitand
<

•

~ IDalll);;;cW.0 ~pitafoi?. . ·
·
~stanowi ę chwilę i ię;t w,U.

f

·n

~i!l.ch.
i

. pi~ó. s&oniny
Jli~tntt§efe l'Uiów; ·ma·

'l'O'lędwiłl wędwnycll.
·~ $a&<>n•f wl.an,ke.w ·

•

· nej .Jól centnara .i
bu-rsk1~go ·Miemw~nycll. <!zie-

t~e ~ttne

We krol-0w.el

emu).
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-
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- ?!tle wieJD skęd; alt p~<W.
- Ja1dei te w~e!?

·-.,

~na

z

Amarykąt

· - o· tem Jui sr,.Werta.

· .-

Z Chinami!

.

tem wiem takłe hBt hfda..
·~ 'ltoalleya: p~wu!• Wiol~
'llfW'ł!ł• .
• .eó 10'.k ae"'1'•m slt • nl>tl.

-

1twiltia, ~· ,..tałl"'
wut_, raiift.
·

et•

.

wrW n-n:.-.
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· .,..;., ~ra'Ca ~ ~ dw6e'b la~ i f6.A

~p!ll;{wM,

Endet'Y tryu.r.nfuj.\... tl

.- Co
-

P~oo

Wszystkich ltiepodl~elowc'łSw

zulm:ynić.

ro

znów ~l'f „taskr:eynlrc"'Y

T-0 j8M tortura ehi!lska.

połityeinyeh wsadta się do i>kr:tm!
aóbł te tylko glowę mogą
ptt4ł?; o-.
twó;r. I daje im si9 eodaleń po miHette rytm.
- Bardzo or;rginalny t~n ehhbki po..
mysU„. Ale iillkąd u nu Wfn'..mą
r~·tu?

PaMo jednak jest dla
tnp~
Obiecuje ii amnestyę, tle
pod jednym warunkiem.
-

bkmy

Ż}'Ctliwi~..

- Pod jałdm?.,_
,,:.,.. !echrg Chlńeeyk.om ołtarowal....
Mdf p.odwodrrt•
W łł!j chwili k~ zadtW><mił.
- Kto to b~~ mot&? - !.t'>1a!em.
- ~ewu.-0 :Pafeto i jego p.tiyi:adele. Om
~ bull mi za.telegrafow1.ć. pco cl.~'bie.

-

Zrotu,miłl~ wstystłot-.
<Idy ja btę'<fzHem po ocennie~

. ,

mt-

Ty tam na monn nie nie w!en-. Dde-

Flas?;lrowt1<klego ~wieczór pijacy.ka.
tej wi-0·8'ny.„
- Co inów tej wiosny?

··

,......, t 6

Eulalja • •

-

Ją si.ę stra!śuie net:zy...

moim rz(-O~IU ~n<leeey ~chowieJ
!fasławali na wlernołć mei

w

1

elehtU iawladnęć lialię!
. : WJ>r<)wat;izIH do kuehnł ibfrdw, ;: Jn(>iT.CU'
J11den W1"fil1'1fal na .,,kls..r.1.ttcia"„ &
~armulli''•

P O D S K
\
J,916 r. staw.W ,dopiero. widoki n.a przrstlośó
oo do pań&l:wa samodzi~lneg-0 i preystąpiJ do
jeg:o · wytworzenia. Wpi.-erw stworzyć naleiafo
podstawę, na lclórej rząd ten mógłby J;}owstać.
W tym celu. ~stanowi!y mocarstwa sprzymierzone utworzyć tymczasową Radę Stanu, aby
do rządu powoła~ tym sposobem i Polaków~
. Ze względu na stan wojenny i nieuregu·
lowane stosooki, Rada ta nie mogfo pzywstać
z wyborów powszeehnycb ezy s>tanowyeh, ale
musiała wstać. po-wołaną przez władze .okupacyjne.·· Zadanie t-0 bylo trudneni f odpowiedzialnem. Trzeba 'bylo W)iw{)rzyć cialo wspólrządząe.e, poUtyezn.le rozumne i .z przekonania
do czynu gotowe~ a przytem nie będące wyrazem jakiegoś stronnictwa, lecz glosem eałego
krąju. Zaoh:owanie się Rady nie· .zaWiocllo, jak

o1lmva Państwa Polxkio~o.
'PrzyszłoH
.

Polaki.

.

Pod :powyis·zym tytułem publikuje „Koelnisehe Ztg." (wydanie poranne z dn._ 11 b! ~.)
następujący interesujący artykuł z Polski. Wobec doniosłego znaczenia, jaką rzecz ta posiada. dla stosunków m.iejscowYeh, powtarzamy
go w d&slownym pl"Zekladzie z odbitki nade-słanej nam przez WAT.
·
Roz;w6j \Vypadków w Królestwie Polsltiem od jego. proklamowania .du. 5 listopada
1916 r. sp-owad-owal początkowo wielostronne
rozezarawau.ia. Bezwzględny ffLY śmiały, a
wielkoduszny krQ!k mocarstw sprzymierionye h

d-zonej pracy rozwojowej,
względ~ ponfoważ

z powoou uwolnienia od rzekomo tak
i boleśni~ odczuwanego i?rzma rosyj~
skieg-0. Po krótkiem, a wcale nie po:wszechnem

o:;z.olomieniu :radosnem nastąpiły wnet reflek~ ·
sye, wahania, nawet odmowa.. Zaczęło .się
znów odczuwać brak zaufania eo do isio-tn.ych .
·zamiarów pamtw SP'rzymierzonych~ niepew- :
ność zmiany szezęścia wojennego, a z niem ·-oba wa o powrót Rosyan, a nawet cicha nadz.ieja
powrotu do dawnyeh, wprawdzie nie zRszczyt- ·
nye.h, ale wygodnych warunków życia pod pa- .

nowaniem
dzy

ro~yjskiem, wahających się poinię--"

brutalnościa

·

i lenistwem. Akit z dn. 5 lk.

stÓpada nie zdclal prze.mód.z tego uczucia D.iePolska stała bezradna wobec wiel-

-pęwm::iśei.

.

kiego darn, jaki jej gpadl, istotnie bez przyczynienia s.ię z jej strony. Zamiast stanowczego
kroku na :rzeC'L wyczekiwanego od· wieku :o-·
brotu rzeczy widać był-O chlooną wstrzemięili.::
wość. Zamiast męskiego. postanowienia do
walki za wolno-ść uzyskaną przez krew obeą, ·.·
wybiegi i wahająee ZIVA:)ezenie się w!aS>nej sily.
Gdzie 2lilajdow.ali się ludzie, którzy przodowaćby chcieli i mogli temu naroo()wi, l"Żeko
motak spragnionemu wolności?! Gdziethuny,
któ-re iść mialy za przywódcami? Nic z tego
wszystkiego. Staralo się wprawdzje kilku prży„
wódców stronnictw, aby w :r.amiesz.aniu pkrtyj„
nem wytworzyć grupę ożywioną w~pólną ·myślą na.rodową; udawaJ.o się to zaledwie z miernym, lokalnym wynikiem. Przewdna część narodu pows·tafa nadal w dawnym rozstroju
~ro·nniczym, niejasności i niepew'llOści własnych
źy.cz:eń i celów. Jedno tylko wylania.to Się· OO- •
1az silniej: żądanie utworzenia ,,Rządu polskiego''. 1
Samo przez się rozumieć moiinaj ze w ·ós

o te.m, .że nfł!zwyezaj utrudni-One wytworz.~nie !'.trganiz.acyi na ·nowo, . nie może
postępować w tempie zbyt. P'O'Spiesznem, ale

iść

T. Ra'da Stanu,
śnie

zasadach._
"
Polska widzi obecnie, i sltmmlie w Ra„
dz:ie Stanu swe pierwsze a najwy&"'Ze naro-

dowe ciało prawodawcze. Jednakże z większą
c}.lęcią pragnęłaby· a~y odrazu posiadała· Ra-

uleży· do~~ leśó

wrou nm naszym.
teslłłW: gospo~arcia Nłe.maec Jest n~eosł~bhnia,
.ab1 odbległJ Jch odwaga I m:11dzieJa, .
ie khut1kolwiek zdołalł
nas· złamael

KatdJ nleohal poiyczJ. oJczyźnle, ile
winno nikogo.
„aleJże więo

8 poiJHrZkll!

'

.

lowc.zy!

Zobaczę - ezy. weń trafię, Fehowi na
.chwalę...

Rzehl -:- i w A.nti.nousa puścił anrzka , .
stnal!i u ..:

w. polityce

wewnętrznej.

bt:ru.~f( 'i

wprawdzie niejakie zachcią.nki z: temi obaw~.

mi

zlącz_one,

ale przyzna6 trzeba, i.a

rcrzwą~t

tylko za zaehcjąn.ki je . fk' · ·
ważaj~ Odląezenie tycp krajów . od ob~11ycli ·
państw naleiy do dzied.ziny utopi!, pódo.bni~.

ni politycy

po~~ey

do .

narodow.ośeiowej nie . .
n.i·c zmienić ,w fyJp razie. Be2lpj~<~Zf:~h ··
stwo i korzyści goopóda,<J;eze są w tym t:a~:( •
ezynnikami :rozkazująeymi, a dla nieb stos"'
ki należące już d-0 ~ hi~oryi nie mogą, tak b
ws~•;S'f:kiego, żnrlenić istotnej ·zasady ·i.
wist-ego p·ołozenia :rzeczy. Niemczyrna
stryi, Szwafcaryi, Holandyi i Flandryi
tym wypadku r6Wltie wymownymi dowoo
Jeśli· jednak z· drugiej str~y, na ..

wojenną!

wnąt"7, państwa wzięte wstaną

pOd uw~

uwz.g1ę,dnione odrębnooci narodów, . z p
stwem związanych i fob potrzeby, <>byeut,jce

_

wlaśeiwo.śei kulturalne, fo ustępstwa pod-0:pn81:;
wejść mogą w fyclt;t jedynie pod fym waru,qi,~,
ki-em, jeśli mieszkańcy okej narodowo.śei
·

dadzą się ,bezwarupkow o myśli ii.a:leźenia
państwa w ści·slym 'związku z jego oo:fallli,

litycxnynni. .Wendowie .!ł· Łutycacll i W,
tta:tl Renei:ll · nie myśleli nigdy inaczej,
dzfstali. .Po<lobrue i Polacy. na Górnym :
sku, d-o-póki niewczesna agita·cya nie p

sta\'.\.ila kh, ooz.om . ~~zeń ł9-pła~e?.!11ę,!:\ .
z~odnfozego. obr~zu egzysteneyi na.rod-owo,·\

·w

pt;lskiej
ksitaltach niemożlJwEgo: ·du-·~>
czywistnienia poHtyeznego i htst-0_rye?:neg9,,
:państwa, O tern, do jakiego stopnia i ·w !a'łtj.~:
.

granfoach',mogą się ·spOd'Ziewać Polaey-wsk~ ·
państwowego, po;wiedzial l1D

szenia. fon zyeia

wypadków „T doptiowadzić. wyraźnie. gpiżawy głos armał~ który wygnąr
stopniowo do pożądanego rozwoJu.:.że iw tych z ich kraju zgubną~ rosyjsko· azyatye~ą. pót~T
ramaeh dziś już posiada Rada Stanu istotne kulturę. Nieeh z-a~em Polska wyzyska6 ,z.echee
i nader pożą<lane~wplywy na r-0-xwój ad:ąiini
korzyść z ~hwili oboonej, ale "'roiumn ,
stracyi i ntt żywotność państwową Polski wy- ograniezeniu <$ię eo do_ swyeh eelów poli:
nika ·z pozostawionej <Ua niej ko-mpefon~yf w nyeh; w zespoleniu i kulturtfZachod.u, f nl
kierunku inicyatywy ~ do sp.rawi oJmlimn.ow tych watunkaeh odzyska praw-0 d-0 nl
ści . związanyd~ .z interesa:.in.f kiaju, oo . do · 1efoości polltyeznei, do narodowego i 'k

tywiśCi gotowi' są jakm1jprędzej stanąć z sila-

wszechstronnie zorganiz-0-_wanego systemu rządzącega. Polskę jaka państw-0, trzeba stworzyć zupełnie od nowa, a. na ·to lat potrzeba.
Ale na to; aby rostać uzna.nem 'jako Samo-dziel~

"',

stąd dalszy bieg

mi, · jakiemi pans·t"'.O p-olslfie rozporządza, prey

boku sprzymierzonych clltereeh państw, uatomiast pasywiści chcieliby rozwinąć wprawdzie
- P-0 łysinach! ....
te ·siły, ale czekać. wr,~z z niemi ua stan-0wisku
...... wyczekującej neutralnośći~ Co do.dalszego proI po chwili - .wad-zenia w Polsce polityki, ta rozniea opinii
,,Odys rozstał się z swoim żebraczym
nie Wielkie na razie posfadnmaeizenie. Cho'dzi.
fachmanem,.
· przedewszystl-riem Q to,· ·aby. W)iworzł·c pańWskoczył rui próg wysJ'.Jlki z fokiem L
stwo i·~ chwili zawarcia.pokoju dać mu już
koll"Zanem,
silną pód n.ogi podwalinę:. Gdyby się to :riie
W którym wiele s:trzal byio, nasłrzępLop,owiodlo, natenczas kwestya polska przy na.j.
nyr-h pióry; . · - bJiższych ukladach pokoj-owych będ:zie sporną,
Wysypawszy je u nóg, zagabl ga1·Mw ·
·z ez.ego .mogą. wynikn.ąć nieprzewidziane skut.
z góry:.
kl.
·
·
~. A wlęe. się już rozstrzygnie: mamy ·
Aby t~ nniknąe, nie·· potrzeba koni.&
.
bój stanow"zy!
eznie koronawanego króla, lulil ""kompleif:nie i

Teraz tel mam„ jakie.g-o nie mia.i iaden

··

do subskryb orl no

znaleźli się .obecnie wModzie co do
stanowiska, jakie zająć należy .ze względu :na
dwa :kar- . akt 5 listopada. Jed'nakże z tą różnicą, że ~k-

..- Co będziemy robili?
- Bij~ ko·ehany Telemaku, oo sil starczy!
- Po łysina eh?

zdołę1

kaid» 111HHl.e sił; .bogatJI' wlełe 11 bledniaJ•
sz1 mn~hJ; zbraknąć nJe po„

mnie dawaj . luk i · gnąc -

i·ak

trpdnośei

m.oże

W :vnHdem subskr1bcil

~

Oczy Kajtusiowi zablysly;,

Glówne kłóp-óty WJPlywają z J){)wnt:lu„;}~ 1
wytworzenia polskiej jrredenty w Nie.mczeeą
i Austro- Węgrzech, a stąd p-owstać mogą·/.

.zastosowa:rue- .zasady

łręaciaJ

„

.
Tel em a.kil l - za wo lal em z r-0zrz.ewrii.&-.
'przycisnvlem go do J.o.na.
Ce, ojcze?
Czy gaehowie jui siedli d-0 u'czfy.
Jest pa.n Gęgalski i j~szeze jakieś fa•

bunkuły.

k-0mpeteney~

razem najwyższej wla~zy rządzącej.

tam na,

może Ody·s rozjuszony!„.
Vlb!egł Kajtuś .z lukiem.

'Strzały!..•

do bokt1: wladz _oku.- .

'wasze pieniądze
w:. lodzie podwodne,

- Zemsty, zemsty! - Wl"lasna.:Jem z ~~ej
}iersi - i zapj'1nlem, gdzie· jest. Kajtuś.- }fa eo ci. Kajtuś?
..... <Nie·c'h przyniesie luk i strzrily! Dam: ja
f.m „wfosenną <Jfenzywęu, „wojnę amerykań
s:]nf' i ,~żóite nlebezpieC'zeństwo". Zobaezą,

endec.kie.
·
~ Bierz. krzesło, a

powołana

tej mięrze powstawały. ważn.ę
jeszcze powstać mogą, trzeba PrzJ!- :.
znać, jednakże najtrudhL.;;;ze z .nicll, jeśli·~. '':
:uostarią e-alkowiciie usunięte, t-0 w karoym ·. ra„ ./
zie będzie je .moina zreduk-0wać d-0 niema..
cznych rozmiarów.
. ..
·. „,

Za.mieńcie

A fuói T elemak ehodzi:l tym-czasem .w podartych majtkach.
·
··· ·

~yaty

musi .z. wolnym namyslem.
. Zamiar pracy, jaki nosf W' swem Jon.ie

paoyjinscll, OJ>rze,iS się powinien p.a takich wla·

.- da

I

w*· ,

cy. że w
pliwości i

..

9ec.nyd1 c.zasacb wojennych nie mvglc .być·<>
rząd w kraju stanowi zn~
Nsze, na mocy postan-owienia konfe:rencyi w
Hadze, wladza okupacyjna. Akt z. 5 li~topada: ·

..-.
niem i
-.......
-

się do rozważania. Polityka P<?"lska l-Jt~
mi ee i Austro „ Węgier - o lle to dolyciy E;~i).
lestwa Polskiego - rosta?a f<QZStrzygnięta w~
odw&falnie przez- a1.'i z ,5 listopada. Tylko fili;
tej wsadzie przystąpić można do dalszej p.i;;a. .

daje

.·.
·Pełen temperamentu >a poUty·oml:ie niedojrzały naród wystawi.-OnY· .wstaje przez tń
na eiężką p:róbę cierpliwości.. Jednakie :raz.
ważni poljjycy..,,polscy powinni· się'·sanrl pneko·nać

wstał osiągnięiy za pomocą uregulow-~ :,
polskie~ czy na ,innej <lrodz~ nie .na•'

·spraw

nietylko parlamentu, ale zaWobec
roz.sz~;„
tego ~naezyć. trzeba, że .k-ompetrornye Rady jak śmiałe życzenia, mnierza.jąee
i jej dzialałność ma być w ...glówriej. zasadzie rze.nia państwa polskiego aż do Baltyku.. . u~
browolne odstąpienie ~"t:h ~jów j-e8>t p~ .~
pr~yg-otowawczą i kładąeą podwaliny ·dla przy;.
siz1ego państwa,· a nadto doradczą narapę ·dla . prostu niepod-0bnem do 'zrozumienia; tyl~9.:.
ku, ·to jednak orzec mozna, ŻQ dwie wielkie władz okupacyjny~h, jako sprawujących rządy potęga rosyjska mogłaby zmusić d-0 ezegoł"~'
grupy partyine, aktywiści i pasywiści - pod główne. Przy taktownem i skutecznem wsp6ł- di:rbnego. Czy na seryo myśleć można, aby P~l··
lrtóxe part;:e róinJ'.'cll odcieni możn.aby podcią· . działaniu tycll cz;ynników. ·· wynik.p.ą.ć m·oże ska urzecmwistn.ić chciała swe wszechpolskJ'e
żY.czema ko54teip dastanfa się napowft}t ptłfl.?
jarzmo rosyjskie? Czy p:óm~· ro-syjs~ ni~.
byłaby jednoznaczną w tym razie z ootrt'l'w,i~'-'
,niem rosyjskiego jarzma?. Polska wie- didbr~e;
ez~go się spodzie.wać można po obieta)1%~i;lr
· Mi]tolaja ·rmk-01ajewicza, w1ęe·zrozumie, w · ·
lg sposób dziękować za spełnienie ix:<lob'p
pragnień. Ekscentryczne wynurze.nia /osób ·
jedyńe:zych., lub nawet i stronnictw· nie~
łają zmienić fakityezuego staoo rzeezy.
. . Podobne myśli rozważne mogłyby:,·~··
nam pozo'Stał)m w domu ną nowo daba Jest
prawda, wm.ikać powoli w polskie ob~:
. motnuść d~1u1możeua1a· oaszim braciom ·..
Niemczech i w Austro - Węgrzech, aey-: ..
i SJ1nOm1 priebywaJ3c1m w polu. I
sposobem dopr<>wadz.ić do odmienienia
słów w ich mieszkal\facll. Szczególnie
prz1spieszenła zwrnięzklegu
wf elki j.est ezas, aby Po.Ja.cy w Prusiech za"
końca w0Jn1I
ebali swego stanowiska, które. nazwać md
wrogiem względem kraju,· 'Państwa i
czywy i l'lznali to, ze--ieh tJ'reynal•eśt;
stwowa i g-0spocłareza do Niemiec j,est
nieodmienną~ Najzupeln.i.ejszy brak\ wid0;
na spełhienie się ich nadziei i zamiB!rtlW
winien się raz na zawsze- stać -d.ia nieb,
snym. Państwa nie tworzą się fylk.o i
nie na za.sadziec praw~ etnograficzny:ęl\•.
-, wdrutkólczast.r,wdzlała I granatf, wkarabrnl
.. względnić należy obok tego względy ·gEi
fi,czne, strałegicwe i gospoda.re-ze, które ~~· _
111asz:v~owe I ,naboje, a,zach.OIHUlie tem
..
'st-0
rnł!Sią o·~· ~trzygae~..1'l~wef.;śćlsłe::~
sam&UJ_ ~'cie DaSZJCh behat&rówc · · ·-·,'"· --

tern mcrwy. Prawny

oo

,z.a

zw~""re'8 z tego
ołtzymać ·może .o-

pie.r.o po zawarciu pokoju.

zdaje, oczekiwania:
·
uznawano lub odrzucano, to jednak oozekiwać
Nie
można
zaprzeezyć
ie
od
ez.aro
powo-1
było można, po ws'l.ystkiem, oo się- o P-015ce
wiedzialo, powszechnej wdzięczności i rado- . łania Rady~ nastrój w kraju stal się :ufniejszym
i pewniejszym. Również i nastrój stronnictw
iSneg-o uznania narodu polskiego. Obadw~ te
zyskał na jasności. Jeśll nawet rusofilska de-'
objawy okazały się war-unkowym.ł jedynie; Wy•
mokraeya ńal-odowa (w idealnym związku z
gląda~9 prawie tJ.a to, jakby mylµe: byJy te po--.
odlamami skrajnej prawicy), a przytem radyzory radosny.eh objawów po odejściu. Rosyan,
· entU:zyastyczne powitania wskrzeszonego po}. . · kali.z1ll międzynarod9wj o zabarwieniu czę.
skiego i. 11arod.·owego życia k"lllturalnego, .ra"" · śdowo ży1 dowskiem,. trzymają si.ę dotąd na bodość

Pol.s-ka;

stateczną fórmę p.Qlity®ną' i·. geogtafiWillą d~

się

glęboko

\

~~.

I skiej,
sp5Sldzialan.i.a '1.>·r:ey
..· utworzeniu
eo do

·ar.tri.ii...P· ol.- ra1nego zy~ia: W&Wczas\ to -su.z-ęśliwe zr•
odszko- nie loou, o 'którego urzeczywistnieniu nie
dowań wojennyeh i co do gospodarczego oey..
lu z pomiędzy }'olaków na seryn myśl.ee.i.
wienia kraju. W jaki sposób ukształtuje. się.: . rzyć moglo, stanie się d4i Polski ~m
dalszy :rozwój meczy. przy, tymczasowym rem Niebiqs.
wprawdzie, ale faktycznie wytwar.zającym
:w.

I

postanowień dotyozącyeh

się

po,loieniu isilotnem, tego przewidiieó nie
mc;ina narazie, wobee zawiklania w kraju j
w-abee na~ąpić mająeego .rozstrzygnięcia

1

I

spraw na teatrze wo-jny.
Koni~C11ne. zawsze jes.uze ·ograniczenie.
się pri:y wyjaśnieniu ćelów wojennych, n.ie
dozwala na wiel·o.stronne ujawnianie myśli i·

Tragedya

1.rml?łni&' brazylijxkięgO ~O

"
· J .·~ ·
. · · ·.
p~nówień politycznych; które spow~owa?y
M-alion:ka br~lljslHego k®&lla w<WT
ro2iSt.rzygnięeie sprawy polskiej i d-0-prowadzi.~ nitt, Jagara, P• Emma Jttger, popełnila;w
ly .do obecnego stanu. Tyle jednak-powiedzieć "J>otę ząnra:eh samobójezy z żala· t>O.
·
ne państwo, :wystareza, jeśli Po'ika sama za. mozn~ leży to w interesie samych Nfo-miee„ ;:.:IetrrięJg~»~a. Gdy konsul przrst~l do
takie ·~ię: ogłosi i przez; t-0 stanie w obec11y_m aby iMi Jl!i~j3~~ tfotyehezasowego klina rollyJ-. '.:mu i ~~óa~yl' żonę leżącą bez p1'Zy1ll'tn
·
konm~reie światowym jako s-tr~ma stan'>weza
słiego, wreynaJąeego się w ich dzierżawy, ukaluty ~rw,i, :Odebrał ~bte :życie wt~
i ·nz;rrina. Do tego celu m:yni- z<lolnem posia~ tw1 :-zone z.o.stal'° , państwo, obieimjąee stlny lęm z rewolweru. PMi Jligel'ewa
s.l{utk
l'l~nic wlas.o :-j armii. Utworzenie jej jest więc
roz..v?i, a b~ące .zarazem obroni! Nięmte.e.. 7 ~ .p-dgloau . wys.trza.lu,: oozyskala 1>rz}:t
·
p1erv-szem i najważniejstem.:zadaniem. Dal- I i be'łlpośredn~o również AUStro-:.Węgier Qd·'7iezi.Qn-0 ją do szpitąlat·,~~~ futdzl~ia ·
~ze vyytworzenie urządzeń' państwo.wy eh .ąale-j phy1Emi ·~as :'!zciągające. ·się, · bezwarurikowq mania jej PXZY. życiu.;,
. cy, ,l>OZtMtawić: tymczasem .t-0-zwa.inie, Pr,owa.~ . .ku Wseh.odoWi. Zaga~~ni,ę,,. ~ t~-'~ mo_ , ,.,,

w
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P~łert~ttrt
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1'1JUI

-.-

k'l:m;ów

t.e1egTafi~ł'l ·

N°()\t/'V-Yorlf
Hofandn
Dn ma

„

·

Berlin, 17 mana. - ~mim.ó df>n1edd
ł11. giełda nie dsla. !fę Mehwi.at w nfnl'»U
~.eyf og61nef. Wobł'o puntiąeef tsndeneyf ~~
~ notDwaM %nt1m>ą ~ikt knrst'hv nłalrló~
'W!al.mów. Pot-ałt-m
utrzym.aly się1 na po~
miA. Pifl:li1l!!''h: tta bMe 7.ądan1~ ~U"·
!łysk
p:cywatne 4t!/1/J6. i nłiaj.

---,- --
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:Renta
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~ittxlia.
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~
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u
ł7„
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'TEATR POLIKI
Lteytacya· przymuso'Wa.
We wtorel{. dnia 2l'll!łman:a r. b.. !pnedam rm:ei licym

ta(i1't; pubHe~M in nit!~
ł)

~-

o

81/, nrttd veł„ 1'dems 21: 1 kn:deas, 1 zegar

Łódt, ł'łOt!'ltOWilkłt

stoj11ey. l sofe. t sHf~ do ubral\;

w podw•• i we1:kil!! na

2) o S!ods. ni,, nnc, Krótka H: 1 stół sklepowy, 1 stół,

1 skrzvni~ szkh111ą. ! staf~ slt1e:>nwe;

na nl'll.WO.

~

8l o godJ. 10 orzed not, Krótka 14t 1 siafę skłepow
W4, 1 Półki:. 1 stół isklenwy. l łustro, ~ stołv. 2 hnnv:
4.\ o l'{adz. U pn;ej !loł „ Mikołajewska 89: 1 fortepian,
1 kredens, 1 lustrn. 1 st6t. 1 $0
5) O ~Odt. 11 Tl~ed llOł„
hf eWs~a 39; 1 futro m~~
skit:, i kreden!§. t kufer oodrotny. 1 umyw1tl\:~, :1 st:>'i~i no·
cne, 1 szafę, l stół, 1 re:tu'ator. l ltt'lltro. 3 D!ltsio.ve kotdry.
6 krzeseł, 1 maszynę do szycia i inne nrzei:n.:
61 o godz. 11 prsed ;;oŁ, Pusta 9: 1 kreden~ l sofę
plus:aowa. l biurko;

7) o gnd1 11s1, nrzed

1 kreqen:;,

noł„ Piotrko~-sk'l 8ż:

1 sof~. l stół do samowaru, 1 lustro. t sza.fi:. 1 krzesło

biurkowe. a kołdry, l lluno~ l la.m:i~ ~azową;
.
81 o godz. u•1, przed pał•• Piotrkowska Sł: 1 kredens,

1 pianino. J suf~ do U'.)rafi;

9) o ~odz. 11 1/ł i:m:e.i o()ł., Piotrk•:>wska
l sofc:, 1 re~ułator, eta:t?rk~ t umvwall<t; l

~2: l
stół;

kredens,

pał„ Przejazd 32: l kredens, 1 sofę;
1)0 noł;, (iłówna OO: l stół sklepowy,
2 szafy do u.brań, 1 stół sklepowy.

•

lfl) o godz. 12

w

U) o gods. 12.1/71

8lu1cze1tt

4609-1

:LA KONCERTOWA.

Dz1e1na4s.
0
!~;ii:-Wnirtiit~iłifroilu;„··~ifiiiŁ-1·~;i&iii •
'~\ ~:ll·ty Koncert
(Aboname1dowy)

~ ~k.

§try .Sy111fonicznej ·
nisław

rłQł

Szulc ·

ae

illa

Komisarz

sądowy

w Łodzi.

I

·---~----Licytacya przym wa. Lłcytacya prz~musowa.
\V grod~1 dnia 01 marca r. b.,

I

licytacy~

• Dn:a 19 b.. !'?· sp~zsdam przez

publl- 1bcytacyę pubuan~ m plus:
1) o godz. Il przed oot. ut.
l) o godt.10 przed ooł. nrn B.rzeziflska 8& l aarny forte-

sorzedam orze,;
czn1t in plus:

Południowej

ul Widzewskiej 17.

~ 1 lustro~ 1 szafę.

1 lamp ele-

kryeznyeh;

"~) o Rod~ 1(}$>/l' nrzed poł.., OJ'Z1.
ul Now.o-Tanowei 4, Pólnocnej

f4: 2 szal:Yi

ill$tro;
81

sof~

l

2 stoły 1

o itodz. 11 przed

uf, Połud111owei

l~

pał.,

nr.ty

1 Sll'łaf~ z

doktorsk mi instrument.am;
4) o godi. 12 w noł. w ffaO„
11un11z11-(Ułl'ł11GłUfkib l szatr;, 1
1 sofę. l skrty n e sk!an'!-

Piotrowski .

4607 - l
Komisarz 84dowy w t.o~ti

Pian, 1 kre Jens;

o

i)

ttrz:ed not. ul.

i::odz. ll1/11

Brzez fiska

dełkową. l
decymalną~

M~: 1 maszvnę s?ywałek, 1 małą. wagę

.
•
31 o go.iz. 10 im;ed po?., ulica
Drewnowska 1& 1 biuriw z taburetern. 6 krze.se!' salonowych.
2 ti:>uretv, 1 so:~ 1 sza;~ do u-

B„

l;lral'i. 1 re~ufator;
o;;:łasza, ie d•1ia :..'ll marca UH i r.
'' o ~odz. tu1J, Dtzed poł., ul oJ golz
10 r:mo m~z:naczon.
Podrzeczna 29: l md11t. l sz:tfę
a m•an0o

do garderobr~ 11ustro, l kreuens,
l reguator;
.
5J o godz. 11 ~przed ooł., ul:ca
Nowom.
fa: 3 szatiy do u·
oraft, 1 lu ro, l sof~ z }!r.zem·

1 JH.1kojową

sem.

an11-

Łodt,

lampę

el:!ktr,·w

dn. 17 ma.rea 1917 r.

L1mloh11

46M -1

Komisar.z: poJatkowy
marki

Llaytacya a11um1mv1

W ponieJz ałek, eh. u mim:a
spris~dam orne.z: licytacyę

r. b..

1ubli::zną m olus~
1) o godz~ 9 11,

ooł,

r.irzed

·,,.- PlERWSZOazę.o.NA

~

PRACO ANIA UalORON OAIPS~UOH
poleca si~ Sz. Pa·
niom.
\łJDDJtam iUllkl•

koetyV"'nJ'
i palta

Uarszlatv ·0IeklrotHhnlozm1 i. biuro
- • ·iutali1GyJn1 • -

eisteri
Udź, Piotr~owxłła

nr.

158.

blitalłl ;J&nllt prą~ó'JI 1łalsyc11. ·Ja\\ dzwon-

;:mpfOVóW
. ··. ·· . '.·..i.·t.. t'.fl.,n.st·o·r.matorów.. wszeHn.1;~.ry!M.mów.
i ltnkt4w i:~k równi$t W\ konywaiue 'Wtuelk!ch

Vdą .ltia5?JYn •Je,l<trycznvcll~ .

modeli

solidni~

prędko

i po mo •

4: Sl-3

h .Q'tylc,lllów. ele.k1rote~bnłomyeb„

iJl '·

ny'<

Ui li

i:·.

<Ir,.,.....,,.-

ul.

1 krelens km::ht:nny

i

nme przeJmiozy;

21 o godz. ~ft , J:)rzed pot, u~.
Srednia ~1: t sofę, J kołJry, 1

:s1afe do ubnń, 3o kS.i\'! ~yJo.v
SK1cb. i inna przcJm11n:.;
11)

o goJz. l J prz:eJ

~iterska

powe, 2

poł

„

u!ka

OO: ~ urzą,Jz:enia skle~

sroły,

1 ludoNmę,

l re-

l;l.Ulator 1 ume i.uiedm<oty;
4) o godz: l po por, ul Dzie·~
na :Jl: l kołdrę plu:;%0N<l, 1 11'..rt.!·
sto. l etaterkę.
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Bonit.

pom. Kom isana

są..i.

w

Ło:b:l

cenach•
at,
lllM'IJllll'll!llllllllllJlll'.llll!lllll!l!lll!lllll~ll::l!lllir. I

my. palia .itd „ pctlc1:as wo.tnr po 001u~cll

R:rete·no~t tTWaratttmuia.

ł:Jódf,

ie nizkich

pracownia ul\Jorahw da rnsłdoh
sz~ow11111cz· lndz· z!łw~
21)
.
A
1lt1 , · iłRU
11 1
wa ztci::enia w zakres fachu wcho ł~ą::e, • ako ta trnstju.
znana

ków, telafoncw i ptorunodhroaów.

. Z't.&.T. łtEPARAV~JNY
rów

ostatnich

żli \\

.· Wvkt1n;vwanl~wiaUa;t°1-;s1fi:ty~~e1t;ak:kt~ry~c;z:;;:ne~j:, 1lł.~..;-~~~-·-;.111'6 eg1• • M"#l'kul"", PfQtpk,
··

pt>dług

I Ił

r.9\drinn
U iU !b

Zl?'~ur

Targowa 4: 1 b:urko, l

śe1enny,

M~x

,,Dr.

:piJtoirreh+

Wielki wvhor. miirrow:":zvch moJe'i.

w katdej

wysokości

na interee:::y przemy;:'!owc,

handfowt\ rołnicz". le8nf)

dostarczam pod dogndn11m1 warunkaimJ.
Zgło~cnia. J)Od „A. Z. 27"'. do admin „God;.~my
Poki.d.;;.

nr:r~--;;

t

TE.A.TR

ICB na ŚWiQ

SALA KONCERTOWA, ul. Dzielna 18.

, WIELKIE KONCERTY 80Ll8TÓ\J

iBlkHHOC

~:µt"ia~--~---·~-·

Czwartslc, dnia 11 kwt111nia O grulz. łl•llj WiHZ.
Jedyny koncert

Ko •Jl zaopatrzonia łu~nuści zy~owskioJ 1 m·

WSZECHŚWIATOWEJ SUWY l!KRlYPKA·WUłiUOZA

działająca.

1

BRONISŁA"WA

·

·•

przy

:

llnlinio ,~tarozakonnycb m. tolłzi
'podaje do wiadomości:

Ws2)sc1 ezłonkowle nlteJ

za· wsnółndzlałnm Leo!lłlda Splelmana zBarllna.

· operaty&,

Adagio i l"uga. Cza}kowskl - 1'1editatton. ~hen:Oł Melodie.
3cllvmann,Joachim - pleśl\ wiec;z~młł B).alJms•Joaim.tmDwa tal'ice węglersltłe.
· .
Bilety od 65 kop. do rb. ~kop., oNg lota pe rb. 8.30
I rb U u Alfreda Straucha, ul. Dzielna Nr. 16.
4553.-5

S. „Aehierer''
__
4. Bałucka kasa poi. oszcz.
5. Stowanysz. krawc6w
6. „Chese<l siei emes'•
7. :Zyd. Wzajem-na. Pcmoe
. 8. "'Lin.as Chacllolim"
9. „Li:nas Chaeedek"
10•. „Lin.as Orcllim".
11. ,>Mismneres Hacbollm"

r>achó~k.;i

~ ~ ~egły. kamiennej ró~uego. rodzajut barwy'
i ~lazury. jaK również

.

Ę smołowcową

... ·. . „nuluca K.·Ka:w-eckt. l s-

.

~

1

Repre21entant

~łązkłego

stein,

'

.

. i9. StowM"z. praoown. · handlow.

.

Trzy razy dziennie
kmmert wojskowy
wparku
\Jygiidny automobil

siar1uane
błotne

n

Magazjn obuwia
4!l99~8

tJndole6IniGa

Instytut. zanderowski
Wyborna rextaura„

rołąuZBłliB ·HIBIGe-·-

nja w zakładzie
'~

Huxko•..

Osoby BIB

TOWARZY~TWD RllLNmZE, Widzewska ~n.
1Nadszedł

świeży

transport

ogrodnicy korzystają z rabatów.

Nasienie

e~buli staniało

o 40%.

Towarzystwo RolniEzB, Widzewska 50.

4141_94

nałs~ij&1

Zachodnia 14.

oraz do biur instytncvi wvmionl onych r;ioi, pod numer ami
2, 6, 8, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, -~5.
Regestrac1a
18 ·do

piątku

odhlf~~ui się będzie

24 marca

Sprzed.aż ,AU%

Monślm-dlen,

Alpaga i t. d. na damsk. i męsk. kostyumy oraz pal~
1:a od rb. 8 - rb 20. Matervały balowe, tałohne, . na fartuchy
·
i chustki, towar baweln. Od 2 do 5 zamknięte.

CeQit"'łfdana

43, w podwórzu, 4 dom od Pioh'kowskiej.

======-aż ·e

St2t.fa cena.

-

·

4594....,.5

od niedzieli .
od godz. 8

zapiszą się

w oz1H1uzo•

nvm terminie, tracą prawo na otrzrmanięmao.

tan. n. c. zw. Towar wełi1y z jedw. i bat na bluzld

rb. i.5o do 3. Szewiotu, Bostont Melanże, czar. z biał. w kratki.

włącznie

rano du & po poł. KażdJ zapisuJąo1 się mu•
si przedstawić mgitymacvę chlebową~ Regą.a ·
stracya odb1wa sh! bezpłatnie.

Osub1, które nie

,·od

do koop1ratJ1

winny zgłaszać się w celu regestra.cyi do:
1) A. I.. W-0jdysławskiego
Piotrkowska 21&.
2) "Ezre Mechiro"
·
Piotrkowska 26•

S) M. Bermana

bolan~mkicb- nasion oaro~owycb.
Składy i

Spa-cero:wa. 21.

OO. żyd. Stow. praoown .• handl. Mikołajewska 22.
21. ,.Ilaztlmir"
·
Spacerowa 21.
22. S1ow.airz. majstrów tkackiicll . Zachodnia. 63.
23. ł:yd.ow. klub rzemieśln.
' Zawadzka 5.
24. Stowmysz.. komiwojażerów MilrolajeW&ka 8/5.
25. ·,,Strzecha !l'obotnfoza•(
Zgierska 15.

od

Kqpiełe

f>iotrkówska 64~
·cegiehu&Ut i)O;

16. Komitet SY!llagoga1ny
Cegielniana 17.
17. Wzajemna pomoe Pl'Z1 kasie poż. Rigowslm. 7.
18. Kooperatywa przy kasie ~zoez. Zgierska 15.

poleca du~y wybór trwałego obuwia wszelkiego rodzaiu. jako tet
asortowanego po cenach przysti:p·
nych.

średnia 17. ,,
No1"omie'jska 5.

,,Malbusz Arymim"

14. Stowarzysz.. pośredcików
15. $tnwarzysz~-ko1porteró:w

·
4800 - l

TOHRfB~KI Nlkołniewsk118
łl

.
Zawadzka 19.
Aleksandrow!Q · 5.
Piotrkowska 20.
Piotrkowska 84.
Zawadzka 46.,
Poludnk>wa 19.
Cegielniana 53.
Piotrko'W'Skll 59.
.Alelisandrowska 6.

13. ,;Sadi Lechem"

przedsiobior:>twa dachówek Reinsch i Feuer-

Wrocław 6
Bfuro oglonei'i „Kuryer'", H. Kuiatow, Piotrkowska OO.

l~iolo
Hu~ko
r~J~
Sezon 1917 1maja do 30 wrzeinia.

nl

. Łódt,: Przejazd 42144. • ; ·

·

wrmlenlonJob ko·

którzy chcą otrzymać maee na święta.
Wielkanocne. winni ·zgłosić si~ w .. celu regestracyi 1·
.
do odnośnych lokali, a mianowicie:
1; K<top. przy tódz. iyd. Tmy. dobr. Spaeerowa 9.
2. Zy-<l. stow. dla z8.k. i konsumeyi Zaeh-Odnia 62. ·

PROGRAMr Spohl"-Koncert skrzypcowy N1'. 1 E-moll. Ba<:h

T E K T U· R

..

oleju rycynowego w proszku bez zapachu i smaku.
Sprzeda! w aptekach i
~. Hlalłlłł ł

składach apt.

Skład główn~

a. f&UX!i!UUiH. Dl. lli!Dlt(C\lltna Hr. 1
)

li

Wlraz1wt11.

418"- 6

ll!l!ll!llilllllll!l~Bllll--l!l!illllllllllll'llllll!l!illlllll~--. . .i!lllll!lili'llQ!l!~l!l'll!'!l!!Dal!il!iill!liliilqlilllm111łllllll!lllllll

Dla kupców tabacznych.

Niniejszem polecam mó.i no\vo•otworzony interes z bogato asortowanym składem papierosów monopolowsch i cygar po tanich cenach.

· z poważaniem B.
Ł ó dz,

tt~ endeles

nl„ D:re"mTnowska 4.

. .. ----11 ·

Posady 1 urace„ -

OGłUSZHma nrobno: . . fln.uUll!JttnodHD.
1· z. n'.ljąca dobrą kuch·
-ill'll1lml~~.,.-·
. Y . , mę, ; gosp~d~rstwp
~~lłK~ , mutJ. b0f"~nio

łł

uu„ .. „ 1

: łk

w11.i11 Hlhlf•

franeuskie110

l1ffHCZVCiB 1.H dzieła

w.~ 1 sk1e 1 m.1e1sk1e, . za1m1e się
dzieć~r, szycie111, .szuka P?Sady
na wsi łub w. m1esc1e. Sw1adec·

tach iekeyi gramatyki konwersa- w Łodzi.
cvi i iiteratury za 3 rb. nuesiecinie. Adres adminis1racy1 „ uódzmv~

w

•9°;
ł.o5G 2

u- twa ,c!łufłoletnre. Oferty pod
saonyni. w· .Godz11ne Pos~

w k'Omple·

4:.!Q2-lu

Potrz"'bflf
v.
il

Ą

do szkoh'. wotn-.Y. tonaty, bezjz.etny z

Sprzed1i ł kugno.
AJ iJ A' Al 11 Mobl" ol~rzymi wy' Ił.. ł
u I bor nowyeh.

t

rYuuB Y

·1i!87-l

ii.'1lHl'.]~ri1~1,~ii11
Pł'llrnflw!IUuul
kłallOW

Jo wszy ~tk kh
klas gredrncn za-

naukowyc;11.

UJz.ielam

także korepetycyi. Specyalnoś~
matematyl\a • łacma. AJr.: Na•

wrot ::.8; (na rogu Widzewskiej,
m;csz.rnma 13, 1u dentysty J.

45!4-;,

l

biurko, fotel i. biblio. tekę
iJ I ksiątkami lub. bez. 0~
.. .Oo.HłHiHlil
.
.
. .•
.
ty . pod „t!iurko" w admini„ Umvirar1t~ Marva Kuhickaprzyi „
stracyi „Godziny Polsl(j" w to- JUUłilI.li.1 nil muje, tódt, Piotr~
45,5 .......1 !owska tn m~ s. .
okazyjnych. stołowe, sypialne, dii.
43~7-'ł
J
sal0r1y, biurka. biblioteki, stafy,
otomany, łóżka. meta! i we, krz~- 1Uiio_ utywane pianino. taskaw tów1m.: ystwiir by~. trza·_
sła gięte. Wobec zastoju sprze· i~ plU we oferty wraa z oo.ta - P.~r.aG.
lllłUJ! ·ba gtl,mtownie ubranym
Jaje po cenach. własnych i niżej. rue·n ceny i fa)ryki irnrn~~ skł:l: :>yć. A gdzieł gu$t:lWne ~~mó•
Ma~nyn Mebli Władysł~wa, Ro· dać pod '!Pianino" w admini- w.ć ubranie, dobrze skroione,
miszowsklego, ł.óJt, P1otrKow :>tra;yi „Ooaziny Po Iski" w to- zgrabne i tą.nie? u f'ram:iszkl.
Jzi. '
4fS67-3 •(llnowski.ego. ŁóJt, J?iotri<o·llt' •
ska 110. i 1nętro frorit 42:.!4-lfł

Jooremi sw;adectwam1. Pierw- A fm kP. z sóoó zadafi Chan·
i!l~Ufijlll:i.~;tr;J memieckie.J.O
(z
v. kowsk:ie;;o s11rzeda·
li1.1uuJ.t, urnhiu muzyką l poszuku- szeństwo mają ci, którzy rnQgą .
ku,e :ekcyi w mieście lub posa- złożyć pewną kaucy~ Zgłosić ją ksi~garnie, autor Królewska
Zielona· ~. S3kDła Ha11dł· Ja.' Warszawa.
4i:łJ9 -4
dy na wyjazcl Zgłoszenia pOG s.ę
1
„s. M." pn.;s~~ składać w admi- Zeń. Od 5 / 3-7 wiecz. 4511-l
nistraeyi niniejszego pisma.

a

.ro1:11itB

si<a ln'k

4:'119-1

.ail.
t1t11"l11·0.. pokoju
ta. j. ne.. _g() 1m;y
·.st·o·ng,;z_,\1
ru11nh
rqj?J; ~
t.aska ..ve oferty sub -.X. X.
admimstracyi .Godziny

todt. P1otrkow3ka 86. · ..

