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łów
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P~lsklem:

za wieQZ ~eti.towy jednossp~t.wy {el
11t.1'>nle mteśc 8Zptlt.).
~
Jffllłmzi ł fen. a "#ylalJ na.imnłe! 'JJS ru.
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, dilalSi lllaru1 81!Jm: Mk. u~ za wiersz petit. (str. l azp~

Sasncwcu11 Ka;BUu
w Małkini; w Pułtnkt1, w Słedlcaats. w Sieradz• i t. 4.

hn:asty~zne
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ndabnni0 bdesy.

31 m~rea.

wł.)

(T.

bo11]e-

Lomly!1, SO maroa. (';I.'. wt). Urzęd~
dnla 29 marna wi~-0zoręm:
.Na półrrncy. od rz. 8 o mm. e ut.rz.y~

Bh1ra Wolffa: W l1atatnieh ezasaeh

?eteri'b Agencja Telegr.

z

doś6

wonoszą

pr~ej-

maH'śrnJ

1t'-!Jsiyeh powodów :ror;powsz:eehnfa wieśf.li,
jakoby wojska 111 sowjet6wc: odt)skały ~
)owrotem. Odesf!J i Mikłh.jów, nelnnna
se'Stcz'e 'W krwawyt1h w~lkaełl. w kt6rych

!irtti~te

i1 e;: l' s-J..1a.n en vaviU*' St~•~·
Re r n ar d--G :rat. i b. tt s oraz: pr~t~ ń~
nehód od M o n t d 1 d 1 e r-L a s s} g .n ~i
Franeoska kon.t.rd'fenzywa. trwa w da.Is~y~1:

Me

aią~u, nowe wojsk~ francuskie we~4t ptS'~

bywaj~.

J3&rli~, :n marea.. ('1'. wł) Wvmfau
Itl!l'.mieekiego i rosyj~kiep:e dókutt~entów
rat:yfik::uryjnyeh trakbtu p5kojowere, T!~
wartego w dntu S rru!'łrca. w 1'3neileiu. Li~
t~wl'!kim, oraz urnowy nzi:JpBłnhlj~(H1j, nastąpiła l'i'CZoraj ·ei godz. g<-'j wicez. vr
ministerjum spraw zagrar.iezny-dt pcimi~
azy zastępoą sekretarza stanu v. d. Busche„

N3 wsehod od La. s «lg n.1
Hnji stanowisk frane.uslrieh nia Mązłf .. _

ł

s_pa-

~łłinym

lt Petrl)w~m Węiłlug &rt. H
traktatu pokojenlfege M'biera &ll rn~er ~
3hwil~

ratyfikac.ji Jogt>.

lł~sna

do maru

IUnł-.

Bł't"HB~ l kwi •t'afa. Z kw:tt~ry th~
n~. J. ~t M, e~sar3' Wi1.i.~h'łł. otnym:.lł l

~ł r~dakwn. nMz@lntłg" 9 fl~lsingbcrg8r
iagbfad~t"' w Il1"'1siHgb6rgu {Ssrwe0ja.) natit'ipnjącą depeszą:
..
„Jakkolwiek jestem Mobą prywatn11:,

r.

·. rerma.nów 3ZWedz.ki1'h, !ll'Upewni6 poddań~
czo W. C•.?IL iż ser,ca n as_oo, które j e8~
łlH prz'łd kilku dniami biły niepokojem,
6b-Oenf e przep·ełnlone są gor~c:q. radością
s okazji wiadomośei o nieporównansm
iwyeięskim pochQdrzie braci plemienia naszego. Bóg jest z nami! Okr.zyk ten nię·
gdyś przy bitwie decydująeej dla. plemiaPodp

łryło również

:Niłle

i hasłem.

Christienactn.

Budynki n"lłJ'8ill~e. Lamrnia m&Hb. Arsenał.

f~'.!'Ml dó'plet.o docllodzą '\li'ieś~i ~ wypadkacl!.,
jdciek widownią hyła Od.es& ~M& .rządów holS'll.e"-'itikieh. Pot~~ił smją przew~. im@

Jttm~ehim" na r.&Sii<łme fl{Wl'łił.d!Ui <ti~w

W<Jdę. ~j po$i-0m ~ ns,i.&#ą<Bmn

rMYl-

etlew.szyat~ii!>m. ~ff

b. ~ie.era armjl
,~r~j ~.w:uo ~ ~~.rewa.~ ~ ~
• P.rt.·..

&

W.

&:ł az-gi.

•'ki~ :romieih:y ul~e. ll!fl'boi~ i grahime były W!!
"l~~m ~en.ne-m. ~ln:klne bolszew~ dte~ ei@. ~yślnyeh buha~w. ja.k f~~<& iibłdaetw~ pod~ wojny tny&i-est<>l~.

mm.

sk-0rtą do br~wa~ .Pcl~• na !tra~
uwię,a.00..0 wm;ysfkieh, któmy n.ii~ •
1'ali 21bi.ae lub w1ć się dob?.ze, wpakowaoo fob.~
Hm do ełbrzymiej ~i blaszarit'j, zaw·im·~

sta. Gdy jut

'W&Z:Y'Stki~ d~e:i.as :lJJUU'l>e fa1."ty.
Jak doo~Śi ko:respo-nd~l\t wejenny „Taeglil!lh.•

Nut~ ped kt!.~ ~ ~ ?. 4!CW
'!m:tsków i w;YI§ ~spasa::a.ej tlusuey, 4*ty ~
wa.iro ~ fJłluJ tfw~, at lmeystki-e "l'

.

~11~

ni--1 .

tiueha.

'l'~

rodzaju

~ ..b)łłl

l'móstw(}.

~ ~

• , ~ \i'~ lłiłt :ów~ e~~ i beem)iln'

~~
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•

Pary~.

wł.).

.A.geneja
urz~dowo: DalekoMbe
aziało niemieckie kontynuowało w dniu
IO marca bombardowanie okolic Pa.ryża.
Ośm osób, w tem eitery koblety, zoatały
za.bite~ oraz S'f os6b, śdd kt6rfl'Jh t bWet i '1 ~hdeei, edniosło :rany.
1 kwietnia. (T.

wieści u in1trwsncii
japońsk:ej.

81rzaczne

Lonclyw, Bl marca.. ('r. w'ł.). rurni~~. 8ie:n1e B1ura. .Reutera: ,,,D&ily :Mail" dowiadnje sią

Prl'!min ministrów
japońskich oświadczył, iZ J~penja. jest ty·
ezliwie usposobioną dla 'holezewików i te
uwah za nieuzasadnione podj~eie przy
ebeenyeh stosunka.eh zbrojnej interwencji
v Rosji. Rząd ńł• uroierza {lrupreva~
dsie wielkich oper&ejj mmtar:ayeh na eyberji, w celu odeiągl'liąeia niemieeki~k sU
'lbrojnych z frontu itaehod:ni~e.
1

Tokio;

Paryż,

1 kwietnit1. (T. wł.). Deniesi@~
»ie Agencji Ha;va!l't! De „Eehe de Pufo"
telegrafują, :te na ostsb.iem ł'e!!!iAdzenio
parlamentu japo1bkieg-~ E!IŚwiadezyl J!llar·
sza.lek Teranezi~ it Japnja j~ń gotewa
~rzeprowadzie mobili~iuij\lł, oraz r~z,ł'lefi~t

interwenej~ zbrojną b~dt w i11teregle8711·~r
mierzeń.ców, bądt t%lz w interesie wł1~ ·

1nym.

Wielkie

strały art~łeiskiP.

B@rUn, a1 mar~t. (1r. wł.). Duit"
1łe11iA Biura Wolffa. S~Mjtll!i-~ b&I~!nie
dotknęły wojsko angielski;~ ~ któugo 21~
wpląt~n0 jHt w nieszc~~Aliwą 1n.lh,
'Wlelk1e l!lilraty w zalt1ty@b, ranaye-h i za·
r1nionyeh efieenoh. R.óni@~ . i 'ilt>«i
~fieerów a.r.g1elskieh; którzy d<H:ihJi ~ie

a~ niewoli jsat barf'l.M zna.e~u. Nt~:
kl.ad 84 dywilJa. 11omiądlly 1,!H j~..-~~mi
p11.b łi l'rfie@re~, 5~ dy·witja l*"J'j 1,i$9~
3dcach :- 51 efrne.row, ~1 dywitjA pJ?7;v
'l,574 jeńoa.eh --. 4S efienów, 6 tłyr.il~ji
przy 2,'130 :i·e:ńeaeh-in Mieerów. Obliev.~

dzi~ł thiJeł'!~u~ ~fl.o-bu
t>kre~Jie 1,100) nie ~~o~h.fo jeirntJre ul.tońnon~ •. gdyt WH1l~ arq~;ie!~~io:h armat i
powozów zoshło pr?';~r; d3•witj~ 1li@'l!Ri~eki"

0u9.·fo.u·
llLJ

Mzwł~eznie nźJ tyci1 prn~iwlai :1iehwirym

włdeiiiilt~lfL
Wish:ait t ~fYllłH
łrauuti' i u~•4~~ -sftjt ~\,·; ~rt.ttM. ~~
pełnie n.az1u1d&l~·M.

teh

nasz.em

w

•

walka
c.zył~ się powatn-ą pord~I:\ nieprzyj ·
W cu~~kf f'IJ waloe barilz1e.j na p,
pomię<lzy B o i r y j S e r ł' e. .Jt. .
dał~ tadnego większego nkc&su, • . . .
stwierdzone nlPmniej nit jede:aałclt /iłJf

p ·atiftn
uU1Gy.

n.···n·

wizj' n}Pmf f'6'kir 1,

Ko:mnnika.ty

niem~eckie

·

(wie<'<zorowy).
B~rHn. (Urzędowo).

WieTka kwa-

BerUn. (Urzędowo). Wi~lka kwa,„
tera. glówna doncmi dnia 81 marca~

tera.

górnej Ancre odparliśmy angtelskie
kontrataki.

Kontrataki francuzów na ~cho
rlzie i połU<łninwym .W~<'hodzie orl
Uontd•<lier zalarn~Jy się przy cię~

Gł6wna

donosi 31 marca. wie-

LoudJ nł 2ij maroa. {'1'. wł.).
kwatera donosf 81 marM rano:
Na północy od S o m me ~lały
soe tylko miejscowe przed$fęwzi.~eia.

czorem:
Lokaloo pomyilne ws.llrl po mię· południe orf rz~ B om m .e potliorlło ;'
Zachodni teren walk.
W'CZoraj natar<'iom nif•pnyjacicladm
dzy strum1eniem ·. Luce 1 rz. Avre. D
e m u i n i M e z i & r es wojska. n
Na wzg6rzach na 2jach6d od
rz. Somme i Oise

:Ę>omiędzy
zyskaliśmy

yv natarciu nowe sukce-

~tron strumienia Lrrn~
przedarliśmy się przez pierwsze 11nje angielskie, wzmocnione pułkami
franeuskiemi, wzieliśmy szturmem
zna.idlijąee aię w dolinie wioski Au-

sy.

kich stratach nieprzyjaciela.
-?---

Z obu

DN Un. (Urżęrlowo). Wielka kwatera, glówna donosi dnia 1 kwietnia.:

qe1 court, Haugard 1 .Ueniuin
pomim~

zar.ięt.yf'h

i;
kontrafa.ków na

wyprzeć z ostatniej w1uaki. Podczas k .
ataków naszych zdobyliśmy pewną no.

jarl.ców.

'

Pod D • mu i n wszystkie n~

wa.ni& nieprzyjaciela, zmierzające domtoł
bycia wsi tej, po zaciekłej, bo trwającej
ca.le P.opołudnie walce, spełzły na niez~
\\ ub1egł5m tygodniu kawa.Ierja nasza.
siodle, bąrtt piesio walezyh. M wiełlfl'M
męs.twem i odpierała wroga, zadaj'CJ :' '.iQ
w lfoznyeh walkach zna.ezne ·stratr. · ·

11•

Komunikat

francuikł.

orlrzucUiśmy wroga na
na pólnor.y wyspy leśne.
Pomiędzy Morenil i Noyon za.atakowaliśmy nowo sprowadzone, a
majdujące się w marszu, francuskie
k-0rpusy .. Na północy od Montdiclie:r odrzuciliśmy wroga poprzez
rze A vre na nizine llon i wzięliśmy

JJorenie,

położone

szturmem wzgórza. lez&ee na brzegu
zachorln'im. Wielokrotnie powtarza
ne kontrataki francuzów na zac.b6d
od MotenU w kierunku Fontaine i
przeciwko 3dobytemu Mei!mH krwawe sie zaiamahr Fontaine zostało
wif'r.zorem zdobyfaiq;zturmem, łlesnH
fi

w

za.eiętyeh

walka.eh

iajęte.

We.iska abtkuj~r.a od
~oyon wyparly wroga.
panyeh świe~o rowów aż za

Morenil

do

z wyko...

!ssainvHlers, Bollot i HainviUers, ja.k

rówm~ż

z Thi~retnt i

filh~. Także

i tu spełzły na I'Jie.zem. silne kontrgła,lti ,fr&nCUEÓW;

P~irnją,ej· n&rl r~. Oh;e fórt
Renaud na pohHłniowym za,()hodzie
t'd N3JOB ZóBfaJ ·wf.ii"ty mur~10ID.
fr~ntu do.:.
Il0$~ '-" c1ętkiełi i krwgwy~h ma··
ta.~h niepreyja.ci~fokteh.

·Z'!'} wsiystkiek ez12eci

J;ie !ldobyt,Yeh.

-

/'

oezynione w stanowisku

eenia jest niflz11aozne.

Dalsze bombardowanie PSJil
·Banu. donosi

dne ~is.ny. Poełrwyoo»y ro'Zlhl, ni&mi~~
eki dowodzi. tSi jedna. z dyw11ji nie-pn1:fo'i
jadi'!lskieh, która w dniu 21 marł}~ nae}~ . "
rafa pod S t. Q 11 e n t i n, win~a ~yła .b1,~ c ;,,e;
n a~ ę o m. m ,ą powd Ha m, ~ wtI~~- w ()\J:~ , t;;,1~
g1 Ol.'iOl 11 m1 •
:rzeezyw1s 0„01 ~e$.„' ; ,~.
na dywizja posun12ła. si~ zaledwie o t-~-; 0.•~
mile. Poza lokalnsmi walkami na J>6śnylli ') .,
pon'ktaob, dziś nieprzyjaciel na pólnO"e;(~',; ;~'}
8 o mm y nie atakował zbytnio. W
nych odcinkach zyskaliśm;y na
Ntt południe od Sommy ro.sp:
si~ uno ei~tkiA ataki niepnyj~oie!$
w fikolfoaoh Mezi.ar4'S i D~mu
Wa.lh w od$foku tym trwa. jes~u~ie:~
sdeeyi:yel d-Oknmenłów nłeprsyjaaiel
Y}l\ih, .te wc!Borajgze utarcie 111.emie
~ e'h11 stron. n. 8 e ar 11 ie miało n..a
!!#lehyd!ll &'Hbl~tu. Jl im 1 i AT r a.a.
hl"l'!1t to przeprowad»ent rostało
malnJE\ przez sz.ea~ dywizji na lisji
oraz cztery dywizje szturmowa wdr
uderzeniu. Pomimo wściekłoioi

1

ODMA.

dnall:te pozwalam sobie, jah polityk
. pnblieysta, jako rzeMnik wi@ln tysi~y

Jlia germttńskiego
uwedzklemt"'

t•dparte n& Hnję1 która p:tfia. .

L.<• ..:!~hód od R a m e 1-M a. Ie ere s, - ·'" ,, Ltl a i n Front ira.nouski n& .
p~łu '; ;
nfl D @:m. u i n pne~hOd'5i. ~n~;,

bieg-:'!

nłsmi ~oko-n:t?łski.

p€iałem

W

przerlsię""

wal!d, podctam któryi:ih wbjsk& a.-

sz& .~c~t '

hrae u<łz1 d równi f"ż i 1~Hlfl 1,fały :tl1:!!.
rynarki ro~jJSlriej. Jak komunilrnją, M
11.ródeł miaroda.jnycb wiade1uśei te sti
1pnMz.n.e z rzeeJwistośoi~. W „bu mia.„
1taeh tych i nadal {'ana:mi p~łoie-ni~ s~
wojska nhnnieelde.

f!addenhausen i J;osyjskim

n~sza l!t~nowiska.

bra:ł zadnyclt 1iow-aznh-,j:>il: eh ata.ków. Na
p~ludniu od .ra. S om m &l mh~ły :miejsc&.

.miały

Pakdi

ws'.1y5tkie

. pr2i'POfągu tlllla przecii'fllik nie

z inrrycl!i
ięew~gc.

.

. ł . , . ~iedeń.

Wid.O\.Vl'ri WOJ1'1~' -··-· lUO
·

~~ (JMtWtt~fJ~f-'1M!ttJ

Lu de~

Urzęd<>w~ rl"nomr.ą 31

mał"ł"&:
T.rw3 i!'Ytywfonll rlzial.!1!.l&•'u bf}jfłWa,.

P~for~bwr~, ,;o mam& (T. ~·l.L P·~if)n.·
ltiki wi~~zo:renrn d~11M~ą, te vojsiw. któ
'tł! pozMtały wierne ~sowietowi'' 1, Zi eł v
w ok:r.~g 'l dońaki:m o~.· :nie wuli gener~ł~
Aleksiej ewa.

'j

ŁÓDŹ.
. ;

:

·ltronika
łóDzka.
.
.
-.-

p~kr6tee

jak:i

łó~7ikim h'lóP3i . iitrtjst.yer.Mj, j"'j. :i:o~wój,

.ł~uhrpodz1P.w~rqe drzymi:iła. 5ię oba sm~

Pa:u~"

.-y·słuehaó

fłi'Zez kaołanów na.nr'~ ą6ci6

ł

. .· .. -· . _.r: :_: .

dzrn,la.Inoś6 i wp-ływ

·

t~en~two

"n·rn~ii

głosEOl1Jie1'

··

··

tutt!tj$7'e. ~~e-

iHt

·

:prr.em6me!lie

. ,,.. ·

wygł~sił' ezło·

nek zai·zą~u ~· I~ri. _lłfll'Hner, voe~:e~:·-t.1':~
śm~ priee:da·,'fi~~i Barehi.ska.
··
Po~ostaw:iaj"e óeenę w:y staw.ionj'eh.
ekrl?.onaMw .facbowf1} bytyee, za!l:J1ą;t}M·

do dornów

:l }1kOj8niem. -w sere;• Od dawna świ~·
·Jyil!ę katołiclde w ł„odii nie widziały
·~~ego lioznep;!i nst~pu wiarn1oh, ja.k1
.~omadził si~ w ezasitt świąt nbeenreh.

my J~aynfo, 1t l1o~f·i0cwo -przed~ta:wi~. ~1ę
wystaw~. d\l~e 'hM"RJ<L gny* k~talf}~t~o
tuje 496 egzGmplarz:y 'Portretów,. Ęr-a,f

W świątyni św. St$n. Kostki r&~n
rebj~ o -wsehod~i0 slońoa. od:prawił ks.
pr.M. · Tymien1eoki w asyseie ks. h. ·Na~
~-rv:'ll~ldego i ltabi:ńskiogo,. a nast~pnie
..

B„ p~

. .,

.

.

'

J1AltJA ,BBANDSBURG'. .u~Q;lz~ .G}tODZENSK!

, . :' ..

'114~~·· P,ą

JN, p. Jakó~.ie B~a111ds~mr3d

.

.

1m.eżv\,·sn łat :is, 'f.K}' :dł!ll!iCh f ~'.ęź~ il!b. ciert\i~nr~di~ ~rfa w dniu· 29 m~rc~ r. b~
w Otwcd<;:ti i ta1TJte w d. ~1 nHn·ca oochowm1ą !.Ostała. ·O ·tym' bóle51'!Vnt c10•1e za„
wiadamiają krewńych~ waj~myck j życdiwych, po~osti!łł w głębokim smutk(l

·

Ozittii

. :·.

m*'t'1a,. tmi.ó'at

sfostry, szwagt'owie,

· .• b'!'at1:1·tl'lc f ltu1r.)?u~

- - ~"

•..

.

.·

··

'

'

w ~t.6r.~m schrakt~P.'Z~ował
M~t~r<j~ ,'p~wshnin 1Ht bru'k:u

w1Arnem,

sJoue!i1n1 pogoda,

~· sp:·a.wiła, if; pobohn thrnmie S:pieszy11
:ao św1ątyń, aby ukorzyć ~i1r przed. r~'
~e.m nad

I

,

g·o~ei, oraz nty~M.w i tntt;1js~yąb. ·'":mflee.:
TI!!.sów(', wnhW:A.- ot:w~fr;r;ył e~lmr{!I~ za„
ną/h~ prof \V a1:;11_ty · Pią/kow~ld' ~1',tfśriiś~

.

Z. iwi"t.
·:.· ··· hz~~]"h.a

w

O~iareie W'llgi!il!,w~,
„„
. .,.,,
. .. · Wczoraj ·a J?,;odzin:ie 12'
..
„,f.warla ·swA. - p()dwtile 11t~T'Sz'~\w;;~Q\i.zi,
wios~nna. wystawa, sztuk µięknJ:l"h, · kttó~ą,
nr'%tJ,l"l,-;iJ'o w ~Wjcii Ralona;ę1i„p~'iSjl)1lf•
Piotrk-0-wskiBj 71'.~·~ Teiwarzystwci: a#j~~~W
i ml}n4n'ik6w sztuV -pięknyoh.· ., ' },.:: · ·
'.'i' óbec 'P ~zil s;i~ło gf'ltl\i z~pros~ł'.Yll!Ch

Pi !l h k. cll\; _5 kwietnia of• 7 i ~6ł \!le.':Z · ·
tr::.eei !)'.ośd1iny w:i.:s.tęo Ą Zęiwęrowic~a-.P1gma
Hon", komc<lja w o a~t~ Bernarda Shaw•ą..
So. b <> t .,-, dn. 6 kv:ietn ia 0 ~ćdtt. 4 eo irnł
. fltl ei"nach nl'l:n:t"'i'.veh dla. l'l'łodłl1etv .„Aktoro-.

·: '.,
:go

·mk.

, o.

Nagel~mk.

a.

::J:łf, dr:ngą r.ooznioę śmierci' szefa:swe:
b. p. Rapp-ap orta. -.. B.u.binstei:n iSt.
i},
·
Oddział

' ' ·

Lód7iki Instyt.noji Tib„:upiB·
v11e tltVf!N1" .-iriimM w ł·clt "'kt"lc:h„:- Wiecżor"l'1'l
o ~odz. 7 i nol czwarty g;oSeinny wystt:l' A. Ze!· ezeli Wzajnirrnych budowli c;d ognią, w Ęró·
Wnr~xkza - „Odrodzen1e" komedja, w '3 akta.eh . lestwię PoLskieni ·.:ruk. JU.
Scht'fathirna.

·

~.

Tageblat~. donosi: Na

,J1ndzer

-0sta-

,....,~-

'izaG!i -n1 wJattan;u. ·

·

oh:razów. szkiców). ne~b,: stndj6w: i,*· ~·
tnie:rn f1Miedzeniu T~wa zyd. szkół śre
: . :Od ~f, ikt6ra pol'Wli'&,'ił!ł .!; MeNa. -~sta:wh~ zapte7.lentowan,;,ah j,~flt dnich 1>olccono dr. Brauo~mu zorg-ani'6.o~
. ~~' Jl\ra!t.orvmłd ~G006 Narodv." ct;':":ii
„
__
.
~.
Jima;' wi~ę ~U\i~h &?:.~.„i!·
S2 artystow-malarzy i rzflzbiauy. ·
. '·wanie !tydowskie~o seminarjum 1uinezy·.wydos1ł s ambony podniosłe 'kazanie.
fgólów. o , '()\tg~ ~QOiit<.<"« pv~
·oieiskiego. Kurs 5-letni. Do poiiwst~p
Snmę oel~brował ks. Rabiński prz'y -p-0dj;S!clego w Roojl, ew~wanebo :~·~Y
1ł
.~owt> łba obe:Łymę. Jm.i1omnlae]e. te
nej 'klasy' b~dą przJjmowani kandydaci
Ze imp!talnłot-wa.
11iosłym •piewiA cbón sumoweg-o, k~urn.ł flk.tP!re. (l~ ~ie~eg;o jesIDLa d_T.J.a lei.'
_jednoklasowern wyks21tałceniem gimna:
11a8 ke. Wfijnarówslri~ który n3$teipl!iA w
·· W tyeb. d.nfaeh opns-zc~a. swaj~ sta zZJa.lnern.
~~Mliy cil&ta.k.i-eN :aktu.aiooiit4 pcm
·
:porze -poobi~ilnie1 fidpn.wił ni""~,.,,..a1!'y„ llo:wisko kłer~wn i ez ka S'łipitala: mi f:ljsk}ęgo
· ;żej zami>&-z.czamy.
.. Wezoraj sumą · e>dpraw:ił ks l'rifat Ty- dla lekltogr.nźli~zych, w Chojnach. dr•. ·J;J~ Dóohód ze sprsedairy lnąki · św:ią;~
.>lYtM:e' 1J()<UlfJ lJ1l ńh~yź:J:ciia !WY'Jilli.Jr\va!I(
~ienieold, :rumk~ w ambony u j wygłosił
browska.;-Pa;włowsk~, udajl\e si~ do WarteC:nl"'jiii
1~i.e i !<i&'ę wi:elkt miyB'l i iZdloo.rości o:r~a<
.1łs. NasfA?'ewsłd.
·
na.wy. Dr }!ą.b.row-sh ed u.mego ~~ło·
Koll.l'!itet ~H>HU2enfa ludnośti tftfo,<s1cie!j
~· ByJJo ~ 'Uldierw:jąiete, te ip;.0 :kbk dis·„;
W ko~eiele ~aromiej~kim N. M. t~nia hg~ zakład.n laer.łlie~$go byla e'L'Jtl
w lll'taeę, mki~T' i inne "tot!Ptrtv rir~v łócl,;klti mru~ą~ ~j~, !r'.?JU!Canl iW d'lidiz.0 tiirau'-"
u tam ja.ko· ki~"owniei'lk&. i 'POclozM tyeh '.!!fi1'i~ Zvdnw~ldei otrt:vm~l M eer.trqJi '?.fV.!!1'?:0• IP-0-1.aiey ~00,eli ll'.ll8.łty1cłlmiast o 'WY·VwiDmoo.i'll
~Pniry :r-eixnrekej~ •dpramł -prob~gie„ b.
kooneratyw ta mąkę św'ąteczną 1.S'f,000 mk„
iwi.~. ~· D!l'lld.a:waro ;to «W:i?.i1mow~inerJJ1
<Popławslrl w asydei~ h.h. Stufl~dówieu
tiwn lat zy~lt•la.. Mbit dttt!t symritd.i• i n.w.n
a ocl oe.:i. niem. urezydjum nołicji dla pod~:~lu
•.:i. ·
,
• - •
«;J Kózłowskieg&~ a nast~pni6 r6wni@t ka- mrnanie śrM ·ktolegów, eraz praeowniltów międ?;y błednymi 4tl,O o. mk, jako ~vs!~ z ćukru, i\'ll.eiJ.~ obuclty, a. ~poflęca.e.mllW111 P<Jl!:;ki-em.u wo
szpitalny~h.
·
wtdnt'·owsf z11~ it!ll m~'<ę. st1bs;rd:a ·T-wa - dobro· · ...g.&1ia ~:llćt &arum.ek ~ ~l<)WJ$'ka.
ta-I 1 ambony. R6wniet ks. Popławski
aynfl!'l~d,: ~omojli rabinatowi, nel\o\vei :słutGłó .~~ i00nw.em, w którem !'!):zgrnpvw.al{
. kaz-ał, w cnsie '1.l"OMryst~j snmy, odprabie
cmen~.me, kuchniom, wyżywienie . niem. żoł· . 'Qię pnriym11wsowi oo:hl~~ ib:yl:a Mroo<krwa .
. 'Wionej prze!l: ks. s~ufladowieza,-a naukę
p·otd.e'dseni.e B•d'V szlrolne-;1.-· ·
nierz)', wvz. moi!. ochronom, etc. za mielępie mąk·
- . , ~Beym ośr.ooicilem, I(}~ \kltó.rego ~Ul
· ·awą wywiódł od analogji kamienia., przyd 165,290 mk.. M<'ki kartoflanej otrzyrnaho 200
Pierwsze posiedzenie Rady s~kolnęj iwtMków,
t
ktńtv<".h.
'!90
workó
pożost:awiono
1.to
r;y~
Pili 'Się ewalkrutgiw• rw 11'. 1915 Polacy, ~'~'1_
. ~wal1łi!\ee1ro grób Ohryst11s<n•ry. doatoso- elrregowej m. Łodzi ustanowioM na 11 ·
spn~vcli eentrall r-rzesionvch kooper~t:vw. · Ó1'e· ' ~~,iw M~i.> ~ :łiatmil-ej.&zj;m kości.a,
. wująe takowy do gmotą-cego nasz:\ Ojkwietnia. ns. go-dzinę 4 po1rnłudniu.
enie centrala zaieta jest podziałem mąki karto
i"e ik~iol<if)ldru imte~w~ tt'TtO!w:art.y~\"D 1)0<,
·~Jinę ka'lllienia nilłwolf i pnygnębienia.
flane1 po pół funta na osob~ po 1 mk. za funt- ·~~~. CĄ')l• filiain.1łr:ootP-i3ny cllc·::~~kf.c.x
,w~~or&j suw~ celebrował ks. Kozło:wski
Pr~eniestenie "h.lltr. ·
. łt;j laiS~i ni:ie 1p100JwaW ~ srt..;et~ &is.~:--11· -ł 3nown ks. Po-pła.w"ski kaza.ł pe n>7i trzeKraib:łei
pasów
tra:1u1misiyjnych~
·.
a~ li ~pio1w.all:li1 ~ ci1ej. idlr.:ira.ia<ete 'l./iO'\v'J'
~inra dele~fi taniok kuebni przeniesene
ei, nawołują~ ltld do ~oga i wiary.
· ~1i ..g;no. łf.elWil'.!zyW ~.ę. dio i_ycl-a "1ł:iciri.i:iiff pb:l.i-i
zostały
do
d&tychczasowego
lokalu
kasy
podatW p&rafji !iw. Krzyta rezurekcja odW ll03J ~,soboty _:na nied~ielę nie: _ \S®l'l;·~W.~i;ący j!'Jit d'l.Wo !rlo:til:eigfuejiw.:y z:>..l::·c;~
·
prawion- ~ostała pnez ks .Antosiewicza kowej, P1otrkowska.
wykryei doe!liyney wi~rgnęli do s~ol~r~I _ ~he~ ·;DJą.. ~ mo&ldew<Sikfoge, albo id ZIBpeIDi
w asyście ks. b. Brajtenwałda i Kupliepr~y. warsztat~eh kolei elektrlozneJ mie1- Q.ie s.a:nw'm.IJ!lllie POOV1~ :p<otean "f,"O v.i:::zJ11Si;
Z Stow . wlaść. nłeruchomołlei.
,kiego oraz księty prefektów s~kół. Kazał
skleJ i skradlI s~amtąd 5 pas w tra~sm1- , . ;'łtieil rjększ~h m-ąd0:w~~.ooh,. gtj:iie z,:i.~y;ma~
Zarzą·d ~h~.łucki~go oddziału ł6ddti0- ~.ł'lJeh, wartośm okołó e,ooo marek.
·· i:s. Rybus, poeieszaj~e pobi:>żnych, iż d(lge
· li ~ię Polacy„ .,.Kiomttety pa1stide{' :i;.iie}t.~owa.
. 1JD1utne 3fl święta obecne, jednakże pr~J go Stowanyuen1a. w~aśoicieli n teru ehO.iz, Jii-:astą.nilean · ·R/r/ ~ościow~j „Kemi~
· p<>mocy Wszeebmoenego skońGZJ sią za- mości, który w :s,wójm czasiA post~nowił
megiseowie" pol~fy $li:ę 'W ~ wiefuą; o:&
;_ ·pewne ndręcit~l'liA nasze i prriejd~ g-orz- ~ddżielit si~ ąd stowarzyszenia i. stwoi8:Ui;z.a.e4ę OCUłlroOOWl:i., !kltói.""ej lWiai.fizą &ic..~ą
'fi'1da ·chwile. Som\ił eelehrowa.ł ks .Rybo~ •. '.HJ6. g~Qdził)f~ org-gn.iza@lj~ bału~~
łljila'··t;:·.-•-w." ,;Raoo ZJam~. m si~..:tzn.hil i~ w
_ . ' ~. kazaniem. §'aś lVJSzedł ks. Knplieki.- obecnie· eotnął'" $w6j · pierwotny· zamia.-r i
{Peil;e!n:;bu:rgtt. Sai:n:1e "Zja©dy'', a by!o icfl. kilta·.
_,. · Op-rócz świątyli ks. ks. prefekci :roz~ecbali p-estllllowił ·· funkoji:i:ilawa6 . :nadal~· jako
~a.,. odibyiwaty się stal.a w Moo!rvrlc, ;iako
z~aną, jest rz~czą, ze wvtrawni zlod!!ilei e
· „Bifł po szpitalach i wi~meniaoh, gdzie oddział.
·
postf:,ują ut\\·sz~ solidarnie: albo wseyscv zgó~ .. Am:ieścl,e, 4tillr.aJiu.em ~ny~} kolonij..
· l"Ównież odprawiane były mSZ'9 św. i vy·
dnie przyznaj~ s:~ do winy, jeżeli winti iest oc~.
' ·~·dmć długi eizas, bo prU!~ !kim mi&o
Wi5t~.>i Jlrryz&an!e sfe mote '.W"'łvtictć na zrnniej·
--„ł~szane nankL
.Pa\itjk ne miea'.'.Sl.auiła.
isłęcy·· ~a!a się 'OTg>aruzacfa „Rooy Zjazp
szt'nie k:or-. aibo fet. w razie na•mnie!s5yeh; · '1.óiw"',- rp!O'W'O~~ dto ży!eia ~eg m.stt~n<"yj
wątplivqśc:1,
:ak
jedeJ;L
mąt
zaorzecza.ią
wsr.vstl
'Wła§eieiele domów w tych dniach
Z dnia. wozorajszf.!go.
kiemn. W katdym razie wydanie. wso6In1k6w· ipPillOOJ.ie:;'iye];i, bi'Ult' i wy.d1Łia1:6w. Je&.ym.z ta„
rozesła1i swoim lokatorom rejentalne wyWezora.jszr ciepły ditieil i słoneełlna mówienia. na.jmu lokali. Ma. to prawdopo- iest 1iawil'!k~em NH!:i:wvczai rzadl<it'm. Po11i:tsza .dti~h b~ .~~ydizi.al Cemitq»ai!Jllf', t. j. :rodflaj d~
~taMwi ,~s. tvrn wł:fl~@m k6!'1'1l'romiti.i'.ący
~mrt~ e,dlm.filt"J>td'.aiey]n,ego, "kMcy mi-at i.a
. pogoda. wywabiły n a uliee eał' Ł·ódt. Ko- 6.ehnie niązdt 2i da.w.no jllt krątącemi s".lraw~
Ofiamzadfę złod.i:H.%k~ wyr~tek.
. ·
w.adame
ofii&{)IW.at; fłię jł!u:ca:mi eyrmlnymi,
-· lejki bJlJ przepełnione, -oho-dnilri ia.pcba.
pogłoskami o . orólaem podniesieniu. cen ·
Przed kr6lewsk&-i:iolskirrt sąde!'ft okręgo•
'fW'Qjeioo.ymi .. i . ~;i},;1:y!!."IS .adminfafu'a.cyjrrie
na, pełno w ilnzjona.ch, teatrach1 ttukier- u mles7ihnia. Dziwnem tjlko, że w chwili wym st~nęli! Józef Korzeckit lat 19. Józef WoI·
~nm mti,rl J:\0$:ifilk'i. ,.."?Fy.tlizial Cen'ttt'2.i!Jny",
niaoh i jadłodajniach Od poeizątku woj- tak nieodpQw1edriiej, gdy zarobki peszoze· l'liak, lat 2~ i Stefal'! Pastusiak, lat Zl. Pierwsi ~6~:p. i:ii~bą ~]'. Pe':~·:.~b'>.1.rg., m1131!1!owal: w
l'lw<i!i
e~karie11i byli A krncl.,.iet. o~tatrd o ukr/•
ny nie było takiego elbrzymiegf) :ruehu g-ólnyeh zawod.6w zmalały, a wydatki wz.r(ł- . wame neeTlt, l"Oehmfaąrvch z łmidzieźv.
~s~~t~gDl.iiy-ch mi:;;;!l~.:tl'h ~l'i'v1{)k•;h i_rP.Alrromo:.:'3i"t
w ładne świ(lta.
sły, gospodarze d·Gmów powti~li miśl jeszW r1.,ey na '.t'1 1:1aidziernika r. ub. we. wsi
l{:ł~ i ei, u::m.:rni F'!t"::,~~ ~r~ft<";~ pań~we~>
Nieśtet:y, ostatnie muizy tak zwacze nieznośniejf:lzegtJ obei:iżenia budżetów Ołowno- do młyrm Władysława Stępn1ewsi;1qo oąi;/~Hi fri~tje yoWdt?.b. t<~i'ó;w W)rłroim~:W·
n1ły ziemi~, it budząca BiEl ?'()ślinnośt
rotlzin. Byłoby 'WY§lt~unel.ll, by nasza Ra- r'óstali się !Brzeg wyłom w murne 21foezyfi;:;y i ~M.,..r_;,., - ..?"'v... ,,._.;.,..t, :...„1~„7:,..~ lrfrf,1..!f•&,' ""!'1';'.ł t>olA l.~.
~radfi l'.M fu!'łtów pa5~W tr1itmiisyJnych, w::r·
'.6hwilowo 11a.marła, i dla tege łodiiani• da Miejska · zWTóeiła. u. Ąwestj~ t~ nwa• t0Se1
4.,61'10 rll.
flrl:~,•e~~ł pt'~~ '!?~~ie
~ie mogli rozkoszowae si~ w ogrodach
g(t i podj~& jakąś, a.kej~ pneciwclra&Dnia ~ oaid~ernilca !')Ol1ciarrt Kulesza 11a.•
sielenią. Oała roślinn-0~6 jeszn,;e śpi.
r.1l'\~~i:·~~~~t\;~i~''·1~~~mcyr ~ J!~·Śll·~"'
łajqel'\.
·
tr1.ymd w Zgierzu nieiah Sianisławę Bado\vska
• •

•

•

~-~r·.-.....:-,.1.•'

·-5-omnik art, dram.

ś.

W)'plate.

p. Ja.nu.sza

Orliń~Jdego.
•
W J'WOlln czaiie f.i iniej.atywy p. ().
; Szeftera. sawi,~ał si~ komitet! który zav
Jął atę gttrmadzen.i•m funduszu na. peitaw1enie pomnika na grobis !!ma.rłe.~o "!' .ro·

~a~ pGtla:kowa Pl'~Y wydziale mes enia
~ ~leu-n. ostatnio wyołiai::iła P,Otyeze~ n~ sum~

1

·ku zeHłym artysty, Janusza Ot:ł~nskiego. ·
.Zebrano dot1ehG<łi-il& 1,400 marek. Jtłdne-eieśnie tutejszy artJsta-rzeźbian;, p. V!·

·. Konopka,

4 granitu

podjął

· \;)tl~ goto.w)'.

pracę

około

~Jk~ma

Następna. wypłata

odbedzte
.

się 9-g0

kWletnł\!.
.
.
Z domów uola«tyJnyc&
W I-yl'l'l. miejskim domu irefacyjnv• ol9eil!'M;t 1'r&ajdu~ si~ 4.5 a w ~tu:1;u-1g.„ tisób.

przedstawia anioła.. w po~ Jtawia 11awpół leżącej, slrrzj'dbmt obti
.;·· · .-.ojąeego g.ró-b i w pra:nj ~ea irfiym°'
„ - · ~ł\cego pła$korzetb'ł z portretem 1mar

>lego,

Ul'oezystoś6 poświęeenia :pomnika eł:
·· l>ędzie się dnia 7 kwietni.a, o g'()ft~ 1 ~ ~1
· . w południe na. Starym cmentarzu lu.~1'
lickim. W uroozyatośe1 przyjmie t1.a11ał
e-hór· „Lutnia łódz~iej.
.·
Pomnik: wykońezon.y zoidti • nkla

4,ach kamienJa,!'5ki6h tutljBH;'f> }'JHMj-

Urbanowskiego.

Z Redy lttiej11Jri@\j„
)lutąpu -poałłi11~utl• :bd1' llit,J.!ki•~
iła &bradowania nad. 5pra.wam1 egolnemi
odb~dzie się okół& 15 ge kwi@tnia.

·'·Z król. polsk.

•1i4• okr' ewe_..

J'utro
~tśefone

!

rnpołl!Jn,a

-.r Te:atr~• Polskim

~y-st~P.1: ~Jutkomtty

:artysta i

reżyser .. '.'1'.eatrp;, I~"lrn.ws.kiego . p. 11'ł
lnion1di'lt' Zel.wPrewiez. · łfa pinwny wyąt~~ wylm1no wyborew~ h·H~ komr>djtł w
~ skt. ra:WJ.ii,. .{fatout~"t., p. t. „MO 1hi" w
:..lereJ ,p. ~•h~.ertHv,o-fl ehrra. reJ11 budo„

ni~·""fł Orl'.łęhe'a

· ,.~dnltt. ta ~an' b~

•i1i• trJko .twa rH3 w śrfidę i Hwartf'lk.
W pł~t.3.lr i ;nfł.i1!lilł1ft liau ltt<hi& nlli•młb. ka11iu.~·łjł. Birru1da. 8etu.w•a p. t.
„{ł1~ma.lin" z p: Z•lw•r@wrnum w r~H

tytafo:we>l. · , ·

tektfł
w1tfiH!l -pfęku
drołil21uio~.

W

.

mltat~

eię

z p. Ze1-wM~~
b1ulja Sekthtk uia „o-

„. „.

R E r B ~ T u A 1'.
.«1 t ...... r tł le. chi· ;t- klwlrin. i•,• . . n ~~
fłC ea~ ,;rn.M1.ych„f!ill !40 ckłł.t.;, ~" ~~filii.

. ue 1 młc) .,_vu..-~: SIMffm

j

:

kol'l'@..eti~ w ł ~h!8ł.

~•

•ap

to Zf!ferza cała tróika udała się do wsi Krzvwie.
·Tam Pa~tusiak W} kopał w o.1rodzie wlośeitH1111~
Steh1kego ~ pod kop.ca kawai pasa, który ona
mmltł "'r!€'m)'clć do tni!ri.
Dtti3 4 listonada r. ub. Steinke zaw:adomił
noli~~ te iakiś ntPtcl':t)·r.F.a u.iy1ą.ł z konca, ltf!l!j•
dt11~Cr~o się w Jej?,O ogrouzie~ kawał pasa i PO•
atrun~

w

Z1tierza,

Kieru.ąc si~

al"\ł

~

l.

..,;w:f.:

'łll. k:.tae; l'l.~!$ ~t1m'O'Calilb\

~~attii:aeł >0bowi~y .był itta7ldy Poi1ak,

Jroi:·

~ta.ją;Cy z po'lskieh u~~ń.. „Pogł&wne'ł
~alb ~amie i byl:D gł:dwnlą pod.Staw§

tlltm.row~ ~W~i~". Siedzi'bą, .,,Komitettj
'4'0lm:ki~" w Moskrwte brf 0010>bn.y <lom prz,

w:Skaxów•

d. lrtn~~e 1. 20 (łlo1mzja liu:biar&.1R)„ . · ·
.. _W ~~, ~i!> ~ MagiE>..'11. V.'Ojny .~

k"""'i St~il'!l<e~o. J'}Oliop 7auttsztr.wała Kol"J'I~"". .
k:i~e. l'rzy któ17~ 1!:rll"11!'$'.f01'ł~ rseczyWi:1'eie.tt~~

Korncki !'laiychmfast &iE; l'l'ZYMH, te . m1,8Q:& fi~ pm.t&i 100,000 Pol:ik&w, ~~1\

-w~po1n.e z Wulnja.łotm Ciokonal kradiiet1"• Cześ~·
ł.uuu ukoto u Badowskiej w ŁoJzi, t.zęść $Ci~
i.u1lJ JJO« mo!łe!'ll • ~ er~em. a po!lostlłl~ ilo:śt.

Pkryli w ~"r!)d"!rt

5troink@ge.

~ ~ ~y jtliŻ ~B~ 1uJdn(lści,

.

Zeznił 011 rów-.

~. ~i~ ~~brnna.i ma~ ~

.

~0\\e.it ~a. d-:;iC(łi. 'lmdne ~ wal"OOhl ~
·~~~ V~f!}'t i>O~t rrorganizo~
~~ ~~cy ~~. W tym 00!1iu za„
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przy GMINIE srr OZiHCONNYCH wŁodzi
(Nowy Rynek 6)„
W tt~up~nionI'!l ogłoszenia z d. 27 marca, podaje do wfadomoBci, że wol~oo wagi pojedy1fozego worka mąlti kart-0flanej 215 fun.,
zamiast 244 fun .. ludność ~ydowslm otrzymywać będzie rns)s:ę karto:tlanf! ~, rae.jaeh po 12
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