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kwietnia i we wtorek,dn. 10 kwietnia. o godzhie 3 po
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po eenaeh popularnych.

Kościuszko

czasów parrnwania biurokraty:. 1mu
rosy1sk:iego . foh nie pnerob!my ; tr:&e~
ba za.tern pomyśleć o nowych 1u·
cizia.eh, dać t.ym ludziom w s 1 eejalne1 szkole wsknzówld , urobić ich na
inteligentn ych urr.~ 1 iników i tylłrć u1·zędników, by nie wyraHtali na. ihi:t-
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skie1, któraby lepiei, aniteli to czyni
intelig:M1oia
irrnveh war5hf, wni·
rrną6 mogła. w rzoozy wh~te potrzeby

l~·

~

W o.hao. si·e.
nym spot.ę.2:nia.ły
sze aspiracje ·w.oje.n
narodowe co do oa-.
dowy Państwa Polskiego; ogrom
dań do wykonania rozproszył naJzą działalność na wszystkie strony.
jW szędzie Jednak wldz1m.,v braki i lu·
;Jlrl; :vszystkie spraw:y stały się palą1

~~em1~

I . Tym :razem c1=icę

f

na sprawę,

zwrócić nwagę

moim · zdaniem1 najwa' tniejszą, najfundamentalnie}szą: na.
sprawę życia i . gospodark i gminy.
Uwatam ją za najważniejs21ą, ponieważ w Królestwie Polskiem gromadzi
interesy 10 milionów rolników, przeważnie włościan, zaś z drugiej stro.ny od prawidłowego rozwoiu gospo·
darki gminnej zale$y zgodny i pomyślny rozwój całego państwa.
·
Obserwując osobiście życie i" gospodark~ gminną w BeJg,ji, nie mo·
głem nie zrozumieć siły wewnętrtnej
tegó państwa, dzi~ki owego ~yola i
gospodarki wzo:row-0śoi. Biorąc '°aś
czynny udział od kilku lat w jednej
z naszych gmin, widzę eał~ marnot~
naszych urządzeń. Z wiadomych
pr~yczyn~ jakiemi Jde:rowały sie rz~dy obcę. a. po części i wskutek naszego niedbalstw a, ·gospodark a gmin-."
na chromała, ba, nawet miało się
wra~enie. jakby Je1 . woale nie było.
Dwory dosłownie ignorowały gmin~,
· iu~ to z pobudek stanowych , · iut fa
2'f powodu wstr~tów, czynionych przez
rząd obey. - WłośćJanin, przeit')ty
trosk~ O jutro i zamało UŚWiadomio~
ny, aby móe dać jakikolwie k impuls
do zmiany stosunków na, łepsze•. Pisarz gminny~ ten „nervus re:ram"' tyoJa gminnego mhd za jedyny oel swej
działności, łącznia 1i wóitem, zbieranie grosz&. dla. siebie, wójta i nae:1;elnikn powiatu. Choeiat ustawa 1864. r.
un.wnła gmini6 i jej zarządowi bardzo
llzeroką, samodzielność w za.kresie
gospodarki gminnej (a w porównani u
z prawem i zwyezaja.mi w Niemczech ,
był to prawdziwy samorzł\d wiejski)_
to jednak wsz1stkie psłące .sprawy
1lla dobra ludności spały łub były
przet. odnośne wy~sze władzo z powod ów po1ityezn1e.h. hamowane„
A wi"'C chromał..,: ko.muni.kao}e,
"' o, - kooperacja .
szkolniotw" o, szkolnictw
rolna, drobnv przemysł ro.lnioz:r. k:reJ
- ~
1yt meljoracyi
nv i t. d. •
1
„
Nasuwa ai~ wite pyiani1". c!isy
obecn& chwila ·1e2t 1tH-0w:oa d@ wprowadzeuia nowegG tyci.a w gorepodarce
gmlunoj, czy wło~cJanfo nas~, ten maj·
'Jozuiejszy element w K:rólestwi.e, jest
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rano odczytanie m Proroctw·
keztałeenitt włościan, l~tó~ 9~ej
z
opisem
historii Męki Chr.vstusa Pa...
rz;yby po u.lrnńt~:rnniu szkół średruchg
1

w mo~ności zrozumieć, te reformu1ąe to

gospodark~ gminną

szwedzkieg o
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licznego zastę;pu inteligeneH włoś61a.ń·
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W -porównaniu z hmemi dZlt)lni·
iesteśmy w Króiest.wi& w gorsiem poł<>żenm o tyle, te ni& mamy
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Poniedziałek dnia. .9 kwi,etnia ·/(](

:miljon Młnierzy.. Będzi~ ona dobr~
pomoc:\ <Ha Hmdenburg a., je~eli zjawi

publiry::ity , z kraju nie zainteresow a·
:n.ego w tworzeni u a.rm; i polskiej, ar.a.~
tem beJSstronny . ie-it wi~lcJe znamienłae:i:y w u emnem !.inaezen1u, '\ak: to ny i winien zwrócić uwagę społeczeńv
!5twa polsk1ego.
dotąd bywało.
.

An'!.zyea. '
Niedziela., tdnia 8 kwietnia o godz1nie 7 i pót wie<'!zór pnnktnalnie
~
dr w 5 nkt. (6 ,,dst) ~
~·~
u ' K. Rostworomsk iego
~~}}j,
Ponied?;iałek dnia 9 goj kwietnia o gorlzln!e 3 po pqłudri1u po ceoaC'h popnlarriyr. 11

. J 1:1d.a 5 z

pisarz gminny iest sownfo do .kilku zgodnych oblioze:fi,
w gminie, a taki sam, iatk polaka siła zbrojn&. wyniesie niemal

Dotychoza~

TEAT R POL

drog~

azyn różnorodne proiekt1. prz7021yni riZJ wyM2iyeh we~zli ?.i powrotem m.i~
si(2 do' od budowy 5Hnego państwa i dzJ włośóhra i prru.'łowali nad ieh
.
c'!Jy zeehce poświęcić swą puc~ i na· u~połecznieniem.
kfad?
Sprawje tej pcwnn'lf da6 ptanoe
Dzh1 juz mot.na. povriedzie6 ,; nasze ini:itytucj~. odnośne.
wszelką 1nnvnośoi~: fak włościanin
W ten spos6b do}d:r.iemy da Hc2'i~
nasz w ('lstatnfoh eMsach 11Jegł ka.pi- niejszego ~a~tępu a1ii1tłaoz6w ehfoptalnemu przeobrażeniu, stał si~ naj„ 'fllkit,h, · któr~y ze zrozumie~iem p~·
poważniefszą siłą ~.ywotn2\ narodu. z trzeb swojej sfery, skuteczme rozw1,
którą i obcy liczyć sitJ m nszf\ i licz~, jaliby" tyoie gminy, doskonnlft,e j1\ pod
pragnie' cał21: - dusz!\ Polski~ pn;gnie względem elrnnomimr nym, moułnym
jej poważnie i .?i oałem zastMowiew i 3połecz!l:ym.
niem, pała i dąt:r do urzeez;ywi stnfenia tego, leoz czyni to po swo1t;mn,
tak, jak J.tO ciętka. :prsoa n& roli do
tego przyzwyczaiła: boi si~ źle zro·
bićjc b:v mu si~ to nie :popsuło. jak
arm~Ji
może mu si~ popsu6 plon od nieroz~
no 1 0
,
ważnie zastosowan ego środka, obaWskutek wiadomości ei tworz6niu
wia sit:i przytem zbytnich wybuchów si~ armii polskiej, pns!" sf.iwe~zka,
nezuciowości i ezo7.ego gadulstwa, a jftk: wogól~ prasa z~~ra.n1ezM„ met7lohoć nie zna literatury, wyczuwa in-· Jr6 kraiów neutralnyc h, tywo inter8stynktowni e, te moźe si~ sta6 to1 oo snie ~il') spraw:\ polska.. łdó~ej ~naeze
Wyspiański Ujł\ł w niektóre eceny nie mitd:!tynarodowe, mo~hwos6 siły
„ Wesela.".
zbrojnej polskiej, ,;naeznia spo~go
Ogromne, nieoblieHl ne straty da.- wafo. z -poś:r;6d głosów prasy !ir.wedz·
ła i daje nam. 6b&cna -wojn~, tile d&b. kie) pnytoc~yt si~ god~i głos kap.
rrnm :nieooenionl\ ~dobyor; monlmt; Ernesta L!Uedfilhla. · pMfo. da parła
riiema dzi'ś włośeiu.1il'Ht, który by się mentU. literata i publieysty poHt;yo~
nie ezuł polakiem i niema pomi~dzy nego .który w .A:tionbhid otn z 25 lu„
niemi osobnik~ który by nie był świa· tego 1g17 pisze:
.
.
dom łąoznośoi nuodowej, 01106 pan·
Bez silnej armH P6lsk~ rn:8 u~:r:
stwo rozdarto wtedył 1'iedy, on, idra tad:ru>1 gw8:raueji. utr~t;n1.:r11a swe1
.kpiieó, był w polityozny m l'iiamo- edrodwnej wolno~et P~m1hH. 081':
wl~ctvvle.
tralne nie 10ZfH>l'Z~dHj~ ZA"PfHlftnn1
Nie mflg'ł tu Jlemi:n11t6 fa.kto, te jałmutn:r poli·~7o?An•i; owsMm. J'Otrnu l'ltt.S odczuwaM p()ineby .refo:rm i bu}~ e&ltm n.bezpiee?; enia 1Sif2 wsz73tzmiany stosunków grilinnyeh; owszem kłego tego, M ~dobye mogą. ·Prz~e
była eo do tego i pojed7:1foza ini- WS:l!iJSikiem dla tego e&!U. pro.klaID?·
ejatywa i zbiorowa . dĄtność. DBwł'l~ WBłJ trn• wolność Polski. 1 ta właś~I.e
naw et podstawow o opracowan a pre~ słiu.10wi :rf!k:oimł~. ł.o Mn r.~:;r~ & hijekty.
s~:rye11mt1 wa:rt-Ośoi' nie wun. w. P~·
Ws11stke to igtnieia i w Hien-:- wh1t:r1511 t&k. 1ak fanbrntycM y l o~łu
turze odnośnej i :w gruntownie & de- dny uhz o"ra.. Atoli ~oiskl\ wmn1.
mokrtttycz nle opncowan Jch refera- sam8. włotyć e&łą SW2l s1łę dla tun·unt:aoh CenLra.lnego Tow. Rolniczege . towania swbj wol!lOśeL Polska. Rada
Brak jednej prz-eeiet rzee1;r: oparcia Sianu nie powinna u:;naś dohrowol·
si~ 6 sUną rf2k~ państwa~ .któreby do ntgo werbunku Ztł. normr vysLsrcuozynu skłoniło.
jąee, raz dlatego„ te· w Pols-c& H.koAle i sana.ej a. stosunków w gmi- :rzeniły się prze.3ądy wobae ~łut.by:
:aie ni& 2:mieni siQ pr<idko za pomoolłt wojskowej (.łdón była pn,eeiet ro·
w 1 danego pra.wa. nawet na.jlepszego ; !1:1}Bk~ a prza~~d6w ilyoh. .nI6 wy~lepotrzabB, ab1 . lud~ie :rOZ'!Jmn_i umie~ nUy e!1lyny dz1eJnyeh Le~10~ów); d1.·
j~tnie si~ wzi~H do kształcenia w 11- lej dla.tego, te Polska mnerpiała zbyi
społeeznhmin zdoln1ejszy ch .włościan, wiele wcs'kutek wojny, ~e łłumacz.1
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11mJrn do swego zwier~chtw:~twa {owen„ potrzebach 0'iezyzny. aQ,ooo 1~g11.to ~
iit.rn.loie naczelnika pawlatu)·iet11t tylkQ ~Qib.łG WJO\łfanyeh ~ fr~nhl 1.::0 4 się
łącznikiem w spełnianiu Gbtnviązków n.iif\6 d"inłe:w. tł1'gann;ac1 1 um;.i, twa„
ogóino-p&ństwowyeh,.
:tząc jej J•dzeń i kadrJ (ltł.C6'rBkio. sto.
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p.olski ei.

na -podłurr św. Jt!.na, poczem wyru-:
3zy Uroe~,ysta Procesia. z Krzyżem...
Na~t~~nie e)d będzie 5i~ Liturgja,
-p6 za.końc.zeniu której ,n1rntąpi -przeniesienie Ciała Chrystusa Pana do
Grobu.
Odwi~tlz1nie Grobów trwać b~-~
dzie w Wielki Piątek do godz. 9 wie-

ezorr1m.

sobotę

W Wie]k!\

ebrz~dy kćtfoielne

rozpoczną

o godzin.ie 8

eerem{)nj~ pośwlęcenia. ogm~

.

s1ę

ran<>

poozem.

1u.st~pi poświ~Mnie paschału, -po któ„

rem odoiyt.ane ,h~dl\ 12 pr.orootw:. po
tern odb"dzie się crnremon1a -poswu~..o
eenia
Msn

wody

i

odprawion a zostanie

Swi~fa.

Rezurekbjf i w kościele św „ Krzyta rozpocJJnie sit) o god7l. 5 rano.
- Chór marjańsłdL
Chór, ~a.·
rhiński
(surnowy) przr
lrnsc1ele
Wni~b. N. M. Panny w Łodzi, w Wielki Pi~ltek priy groble Pa.na Jezus&. .

o godz. 6-ej yriooz. w~kona. następu„
pu~ące pieśni: O Domm~ Jazu Chist&
Pale~trina (XVI wiek). Ludu mój lu~
du .Adoramus, Nazarański Jezu, Sta.ba.t Mater., Ogrodzie Oliwny, Populi&

meius.
Ktbepera tywa Se~ojii ~pie
f&ii nad cbdećmi ii mło~z!!e.t!,.
Przv Jód~!dei Mieiscowe1 Radzie.
(lpiekuĆez&1 utworzona. został~ . .koo:
]Utraty wa. Seko}i Opieki nad d211eóm1 i
i młod~ietl\ ma;ąca .na celu zaopatry.
wanie w 3.rtyłrnły spożywcze ochronki i przytułki dzj eei ęee.
Zarz~ tej składnicy ulrnnstytnolftlł ~ię w e;posób następu;ący: - ,
Pr~ewodnic.itąea pa.ni Jadwiga Krasu~
ska, slr:arbni.tr -·Ernest Ka}zer~reobt
selrr~t&r3 i naozoruiąey na.d brnra1!l
i skł&dl'JiO:.\ - Marjan Skoli_mowsln,

muu:vnie r - W ładyisław Paw!owsld
aprowizato r ....- Gustaw Wolski, buehdterka - Anna Adamska.

C»łonlrowie Zar21tt.dn: Leon J_a.w~!- 1
~'k:i~ Jan Odyniee,,, i ks. Jan Sw1etlm-.

ski.

.

·
. . , •
kooperatyw y mies01 \
sie rirzy u.l. Piotrkowsk iej 282 w fa,„.
er1ee Goyerów.
-

Składnioa

SwięooH@łl w tanich

k~o~· '

niach, Zanqdr włelu ehrze_śo 1 a;n·
skfoh
tanich irnohen w , ~1eś?1e,
dzi~ki ofiunośei T. Ake. :ą,zeźnI Mie~...
5 .k:ic.h. on• prJ wa.tnyoh firm rzeźm„. 1
e!ik;yck, przygotowu}e__ n1.. drugi lu1'.
t.r:aci dzień iwi~t W1elk1ej noey po„ ·
tywnieJHy i ab:fitszy pe:siłek,, mi~sny,
htb suoiej .knll&eny.
.
Równiei i vr ~ydow1kfoh . kuah.niach 0011eH5 „Pess.ohu" prflygot~
Wtme bęi.ią l~M nit zwykle obhvly.
1

!

- . Kęs chleba jako święcone
W tanioh kuchniach ludowych,
W któryoh sian finansów nie pozwa- •
'ei< ze Stow. „Praca''\, N!'! pi&rwszem
fa na Utządzan'e ŚWiQCOnego mięsne• posledzeoiu nowowyhranegJ 2arzadtt Stow ro·

go,

~arządy nostanowiły stołownikom

botnik6w

i

robotnio

przemysłu

włóknistego

w dni świąteczne do- 11?ra.oa"' dokonano podz:ału m;irdatów w sposób
Sprawozdawca z fr<>niu' wschod- moścjami.
tł.&W8.L do ObJ"adU „hle· b, wypi'eozony l'las:~pujący: Na prezesa pow::iłano p . Antoniego
· Krótko -przed ozwartą wzniósł si~
u
v
Zientalskle~o. na wice·pre1es6w Błazeja Po. niego do berlltiskiego
„Tageblatt'u~
ku górze drugi rosyjski balon na u..S mąki. która pozostała. Od iłośoi O„ korslciego i Władysława Pawbwskil'g:i, na skarb. don-osi ~ Baranowicz:
;itsymywa.nei przez te' kuchnie jako. nika Józefa rys;aka, na zastep06w sk:arbn'h
Ata!r woisk niemfeokicb, przy- wi~zi, ale niedługo potem znów się
Peliksa Tomczaka i Andrzeja Ki;ź nlercza!ra, na
b • dó
d
l_)?Zypraw~ O O lB. W.
sekretarza Stefana Gajewskiego, na U selm1ta.rza gotowany iuż od kilku tygodni na powtórzyło widowisko z iego . nłe
- Zjazd kół ziem~anek i oby• J6tefa Kr6likowskiego i StefMa Mae<f1sk'l~go. na i1ołudnio-wschód od Baranowicz, po„ szcz(;}śliwym poprz.ednikiemł którego
••teli okolicznych. Łódzka Okrt}· gospodar:i:a St..fana. Knlczyekiego, na bibłjctet<a wiódł siQ w zupełności, a zarazem przetyt„ tylko o godzlnę, runąwszy"na
~owa Rada Opiekuńeza Z\Yołuje na na f6zefa Rcg:iwskiego, na zastepców 2sś j&
uslmfeczniQny
zo:itał ·
z
bardzo dót pod".ofosem lotnika niemieokiego.
dzień 16 kwietnia. ds Łodzi Zi.azd go - Mfohała Klh1owsltiego i Wacława Malca.
Coraz nowe miny, których bieg i
W roku bieżącym liczba członków „P1acy• nie:;macznemi stratami ,dla. atakują
kierunek wyraźnie było widać, ;&anr„
okolioznyoh kół ziemianek. obywatel- nrięlcszyła się o połow~ i liczy obecl'.lie 1600 cych
k#lry wśród dymu ponad stanowis#.~
stwa oraz członków Miejscowych osób
Różne oznaki, iak stwierdzono na
mi rosyjskie mi.
.
, ~,;
.Rad Opiekuńczych ~ ~iem łódzkiej~
froncie ros_y';::Jdm, świadczyły~ 7.e
łaskiej i brzezińsidej. Tematem narad
"W
oddali
widać było jeźdźc4w
przeciwnik :rntnierza obrać Bnum• ·
Zjazdu będzie sprawa wywo~enia
wfoze,
Teatr Polaki (Cagielnla.n1a M)
iako wa~ny T>Unkt w~złowy · w niatadzie i widocznym popłoch";
dzieci na wieś na pobyt letni.
kilku Hnji kolałowych, :ta główny oei uwijafa,o.voh się wśród płaszczyzny śni~;
Z Tow• Ośw ,,,Wiied.i!:an. Biofensywy wfosennaj.
. ~iem, µokrytej. Słońoe za.cz~ło sili
iuż rumienić i rzuoa6
W niedzlel~, dnia 8 \:w=etńla o !JOG?: :3~ej
bjatekiT·wa. Ośw„ „Wiedza" (I~Piotr . .
OkolicznoM
ta
ora7i
falrt,
te
nn
kowska. 108, U .;._ Targowa 59) orari ~o pot I we wtorek, doła 10 kwietnia o rpdz iS tyhrnh wznieśli rosianie kompletną błyski na białą równin~,
peł. po cenach popularnych dra.mat na.ro·
wiankiem wzgórz, kiedy zo:m1er:~e
ezytelnia. ·-pism towarzystwa. ·w wielką po
dowy w 7 odił Anclyca p. t „Kościuszko pod linję lrolatową, donllO'izącą a~ do ~a.
niemieccy,
~e stalowemi hełmami na.
sobotQ i w pierwsze dwa dni świąt Rachlwfoami„
mego frontu. a opróoz tego stanowigłowach,
wynur~yli
si~ nagie z ok:fi.
Zarząd Teatru stara się o uświeln en:e tych
b~dą zamknięte.
ska. swych baterji, ustawionych na
Ksi~~nice. dziecięee pr2iy towarzyw przedstawień słarannemi i bogatemi dekoup}ami wzgórzach okolimmyeh. utwierdzili póv.v strzeleckich.
oraz -zespołem wielkich tłumów.
stwie zamlrnlfite s~ dziś, jutro i w
Był to pierwszy zastęp atakują·
Udtiał blerze cały personel W niedziele
d. silnie
masywnerni -pod:mn:ro~ania
pierwsze dwa dni świąt.
8 kwietnia o godz 7 i p6ł wieez eiesząc·a s[ęi mi świaiiczy6 się zdawało n pr,iwdo- ee} piechoty„ za którym posuwał się
Z zakładów
p.-zemysło wyjątł:owem powod1eoiem sztuka w 5 aktach podobien1twie zaminru ofensywy. W oddział pronierów. Posuwali si~ szyb
odsł)
K. Rostworowskiego, p. t
„Judasz
•ych szajblerowskicb. Dyre- {6
tym wypadku obrona stanowisk nie· ko naprzód i ledwo si~ uka·zali. wnet
z K.arjothu'"
Już po
kcia. za.kładów przemysł9wyeh firmy
mieckioh mogłaby sprowadzić znacz~ zniknęli w obłokaoh dymu.
poniedziałek,
dnia
9
kw:etoia
o
goth:
::3
W
Karola Szajblera uprzedziła z dniem ~ poł. rapsod rycerski w 4 akt r. ddejów P ne· ofiar_v. Przytem - ~oraz bardziej kilku minutach przyszła wieM~ te
1 kwietnia roku bfo~. pracowników P. S Sufoiek:ego p t. „10 eiu z Pawiaka• po wzmacniała się wo.łka na. miny pod- wieś Łabuzy została. zdobyta. Teraz
eenach popularnych-wieczorem o godi 1 i oół
adminfotraeji, oficjalistów i majstrów sztuka
aogiels!to - chinska
w 3 en. aktach ziemne, .co 1ednak dzłało · się z więk ukazały si~ no'iive a eoraz bardziej
fabryoznyeh o zwolnieniu ·z umowy Vernona i Oveoa p. t „Mandaryn Wu"
s~emi st.ratami dla rosian niż dla oddnla)ące si~ białe kule świetlane;
pracy.
był to 2lnak, że atak doszedł ju~
wojsk niem.ieekich.
Xhto„Teatry w foDzi.
· Jednooześnie zmieniono norm'i!
Z tych wszystkich względów sfa· szybko do zamierzonego celu.\Cią~le
~pomóg, wydawanych przez firm~ oło si(j widocznein, że nale~y myśleć słaby ieszc~a ogień baterji rosyqskfołi
,.,Grand ... Kino" 11 (Piotrkows!t& 12)
ficjalistom. którzy dotychczas otrzyOd niedz'eli, d. 8 b m
„125 • ! a.•t n ie. i działa.6 szybko w celu poprawienia nie zdołał go powstrzymać lub- ~próż~
mywaJi takowe w stósunku SO proc. w o 1 i· Polski" pierwszy polski ob':.-a~; impo· naszych stanowisk~ Postanovdnno o- nie. O kwadrans na 5-tą poste~une
rmjący okazałoś~tą l technika.
. deni·zeć roshrn na nólnoo od · Łabu· pod Darowem został zdobyty. ~·· \i"\
wypfaoanej uprzednio pensjL
Arcydzieło s1.tuk• kinematograficme\, w wy.
Obecnie (jfio_jaliści otrzymywać. konaoin
artysr6w sceny krakows!dej, z ttdrtla!em zów z zagi(loia Szrzary, zmusit ich. kwadrans. później oałe stanowis o. o
b~dą zapomogi w stosunku 1 rb. 50 10.000 os6b - odtwarza'ące dzieje Polski w o· dt) przeiścfa na drugi brzeg rzek. a bj~te atlikiem znalazło si~ w ~k
kop. na głowę rodziny, oraz na ka~ kresie 1792-1917
przesunąć własne stanowiska htk da- landwery śh:J:'3kiej, doświadczone}\' f
P1eśn1 narodowe do obrazu v.-,kona cb6r
Me dziecko po 25 kopiejek tygo„
leko
naprząd, aby uniemożliwić prze- długich już walkach, a dn. 26-ło
kameralny
dniowo.
nowe zwyc~
oiwnikowi zagnieżdżenie się silniej- ma.rea świ~c&ceJ
·
Z poczty. W dniu dzisiejszym
s7.e w tym kąoie błotnistym. Szsro- st wo.
Jisłow.
pocz;ta iest zamfrni~ta.
kośó frontu zaatakowanego winosiła.
Plan ataku. obmyślany at
Jutro t, j. wielką w sobotę poczta
2,500 metrów, głębokość w mieison najdrobniejszych
szczegółów,
d
Szanowny Panie Redaktorze!
otwartą iest jak zwykle; w pierwsze
najgruhszem około 700 metrów. Poza skonała zgodność wszystkioh ród
Ponlifwat doszły nas wieś~!, ie gl*ono sttt·
święto Wielkiej nooy, GMwny Urząd
tern ieszcze istniał zamiar ~niszcze jów broni, przyczyniły si~ do od.nie
den!ów t:idzian uriadza w jednym z kioematopocztowy zamknięty iest prze~ dzień g~af6w przedstawienie na korzyść niezarńożnyc:h nia phcówki rosyjskie1 pod DnNwem sienia zupełnie szcz~śli wego wyniku\
eały: .w .poniedziałek poczta otwart<ł: ko1e(J6w. pr1eto dla unikniecia wszelkich niepo- i zajęcia tego miejsca przez ·.wojska tej wo.Ikt
. :,jMt, iak w niedzielę, od godz. 8 - 9 rozumień składamy niniejszym wyja~nienie. i~ niemieckie.
Według
d?tychoza~
nie.
usta~on«!'~
wyżej wspomniana akcja niema nic:
wspólnego
tan o.
Zamiar musiał zosfn6 odwleczony ze wszystktem obhczema, W1flOiłł
z "Kołem Łodzian Akademik6ww i prowadzona
· FiUe pocztowe przy oddziałach jest przez studentów stojących poza ;.Kołem".
o. Młq ndob~ z po~vodu zbyt silnego liczba jeńców około 250, a zdohro~ 7
straty ogniowei ochotniczej w pierwiatru.,_
oiskaczy min i 4 karabiny ma.sZynoŁączymy wyrazy wysokiego powazan~a.
wsze dwa dni świąt zarnknl~te będą
Do-piero wczoraj (26 marca), przy we. Krwawe straty rosyjskie eą,. w
Przewo~oiczący zarządu:
mpełnie.
:pomyślnych warunkach pogody. wy- tym :razie wyjątkowo eiętkie.
;
Leon Matuszewskii.
konany ~ostał ze skutkiem dla roS6kteJrz 2arzadu:
- O podatek hypołeczny. Nie w fem jednak leży donio• Zygmunt Menlrns.
sjan
całkiem niespodziewanym, a dla.
Jak wiadomo w wypadkaoh nie1
słośG odniesionej korzyści, lecz w
L6dź, dnła 4 kwietnia 1917 r.
wojsk niemieckich rwmytHnym. Ze strategicznym p-0lepszeniu dotych·
wypłacatności właścicieli nierucho11ieprzyjaoiel nie vodeirzewał nic po- czasowych stanowisk niemieckich na
mości, podatek hypoteczny ściągany
Z provbttii. dobnego, dowodzf najlepiej okołioz·
jest przez władze odnośne z wierz.yw
tym odcinku, posiadającym w~ne
cieli samyoh. Często się iednak zda- 6 Z Ła~ku. ·w dniu 1 kwietnia w ncś6, te właśnie na wczoraj (według znaczenie.
rza, fie wśród wierzycieli znajdują Łasku od~yło się ogólne zebranis zeznnń ieńców) naznaczony został
I dodać nale~y, te zwycięstwo
się też i sukcesorowie danego mat4 członków mie)soowego Oddziału łódz„ dzieli odbierania przysięgi wojsk na
to
odniesione
zostało z nieznMzmmH
tku - blisoy krewni wfaścioiela, nie- kiego Stowarzyszenia Nauczycieli wierność dla nowego rządu.
tylko
stratami
dla wojsk niemi.eoL
Chrześólan.
·
·
Szczęśliwy
traf
zrządził,
te
i
to
obeoni w mieśeie lub również niewykich.
płacalni; otóż w podobnym razie przy~
Przewodniczyła prezesowa p. Ci- miejsce -przezna.czone na przysi~1.:rn11
·
dostało się pod działanie ognia niepadająca na nieh częi;ć podatku ścią checka.
ganą zostaje z wiasuości sukcesorów
Do oddziału należy 2g członków mieckiego~ tembardziei, że mo~na
pozostawionej w Łodzi, jak naprz. z gdy w okolicy znn iduje si~ z górą było fam podeirzewftó obecność ro•
komornego lokatorów w domach· mie.- eo nauczycieli, którzy jeszcze si~ do syjskiego sztabu głównego. O godz.
s~kalnych.
stowar2iyszenia nie zapisali. Skutkiem 2 po połudn:u zaczęła artylerja o.-... Roboty na roli. Wielu r~lni r1Jzbicia się sił nauczycielskich w· o· strzeli wa ó za pomooą pooiskdw z ga~ '
k6w okolicżnyeh, ó ile tylko pogoda. kolicy sprawy nauc2iycielstwa kuJe:ą. zami, najwa~niejsze stanowiska ba.·
$i~ obecna., nie zmieni, zamierza. po
Po wioslrao_h up. nauczyciele zna.;- terji rosy1skich pod Podlesiem, Ko·
świ~tach rozpocząć zaraz przygotowa- du1ą się w pełnej zależności ozy to rzeniami oraz w tak zw. lesie ro_
SER.LIN. (Urz~dowo).
nia ~o robót rolnyob, wyjątkowo od miejscowego plebana, ozy. też in- syjskim.
apótnmnych w tym roku; jak notują nego protektora danego nauczyciela,
W -pół godziny później rozpoczął
Wielka Kwatera Główna, 5-go
kroniki rolnicze podobna sytuaoja :r:'a~zuoającego szkole swe metody o- się atak za pomocą min rzutowych.- kwietnia
wytworzyła Bi(} skutkiem podobnie s w1atowe.
Powietrze pełne znó.w było syków,
s~ogie1 1;im:y ~ roku 1881, kiedy rolPrzy Oddziale utworzono koło brzęków i. pomrnk6w. Z podniosłoś·
Wschó doła wiJouma wotny„ ,
n1oy zabrali się do robót wiosennych dramatyczne, pozost~jące pod kiero- of~ przewy~szaiącel najwy~sze drzedopiero 21 kwietnia.
Na południe od Rygi nasze ko."~,n~ctwem. p. Dudzińskiego, prz~ezy wa lasu, można było zobaczyć całe
......;. ~trucie_ pszenne.. r_Pania pie· Dl~Jące. si~ do pewnego ożywienia ~ole bitwy i ataku. Coraz liczniej- lumny atakujące wdarły sit} na sta~
lrn.rma. robotmków fabryki Poznań„ wsród naucz:vcielstwa laskiego.
sze. czarne wyrwy z dymem, szł.r nowiska rosyjskie wysadziły kilk&
skiego w tygadniu bia2ąoym wypieka
Zarząd Oddziału podjął myśl U· k~ górze ze środka.. okopów rosyj·
ziemianek i powr6cHy z ,jencami, oraz
strnole pszenne~ wagi 8 i pół funta, tworzenia konferencji nauczycieląkfoh slnch.
łupem„
w ceni~ 50 kop„ za sztukę. Sprzedaż w ·Łasku.
Artylerja przeciwnika odpowiada·
st;ruoli odbywać si~ będ~ie w Wielką 6 Dni be~mi~sne. Stosownie do ła dość słabo, oo byfo oznaką. te
W pobliżu Czepielów,· na połu
Sobote.
rozporządzenia
generał gubernatora niemieckie granaty z ga:r.ami tamo- dnie od Brodów, nasze kolumhy S2'itur~
- Skutki. wUgooi111 Skutkiem wilgoci. spo.
wały silniefszą akcj~.
Dojrll;eć tet
wodow~oei riiezwykfo obfitymi w roku biei~cym Jubelskiego od 1 kwietnia liczba dni
mujące podczas natarcia up:rowa.dzłły
'!lpadam1, w wielu domach. uszkodzony jest na bezmięsnv eh w okupacji austr'a.c~lde} motna było coraz liczniejsze za13t~py
z
rowów nieprzyjacielskich 41 ieńeów
W"ytszych. piętrach. cynk. który powoli opada.
ueiekaiąoybh ze
zm.iejszoną została w tygodniu z 4 na wotsk rosviskich,
i 1 karabin maszynowy.
wspomnianego „lasu rosyjskiego". SkOWlll'Ollld wrocił'y„ Ja~o nicizawodny 2ł srod~ i piątek.
tyoh

jadłodafoj

niemleckieh i min. Ponad stanowiskami rosyjskieml wlokły si~ po
ziemi oię~lrie obłoki dymu. Lotnioy
wraoali, rzucaiąo ua dół o~arno-błałe
zwoje, .ze spisanemi na nfoh wie.do-

Teatr!

1

ao

1

Komuiłikaf

A
Z Dąbia.
W csta1nloh czasach. Na oślepiająco ja.snem niebie zawisł
się r.ois~~nyła epidemja tyfustt t jttt dątyła wysoko rosyisld balon na uwię.zi. - zabrae _ ~Ilka ofiar. Dwie koi:nisjc sanitame, Jeden z l otnikó.w niemi~ckicih zbliehn:eścja~s~a. i tydovsh energiezn'e praeul~ n<td tył si~. doń, ntalmjł\c wysoko z góaaohowantem czystości I porządku w m'eście n.„
- Ra ll'lllliflCI!! dla 1111rięź11111ióll'lll. Zarąd gmi·
111iedbarte lohlo. ą dez1nfokowane. 11 loh m:asz- ry. Samolot 1ed wo był widoożny.
~· 2yd w Lodzi asygnował 1500 rb. na maoc ftańcy odprowadzani do kąpieli. Szkoły oraz Nagł~ g6rna ezd6 balonu slau~a w
J ttywoosć p:a111ohaln31. dla tyd6w,
odsladająoyoh
eheder;r z powodu epidemJI. zostały z roz;porz;'\dze- P!omienlaol1. potem cały balon ogar~
łarę w więzieniach Mdzkich
nfa władz :l'.l1ł czas nieograniczony zamkn«~ie
!1.1~ty został ogni~m _..,.- aż :runął tra..... · Z . am~ulsiłorjom
prarr lłzpiłalu
Pne-rytnicy ptt6prowadzaU noca ldif.ci!I. sz.tulc.
1 mny oclnym poe1sk1em śmiałego lot·
'Płłz•an11duch. Z poyodu rhriat Wioib- bydła przez z1unarzoiety r~er, jerioa
krów u
ui ka.
n~oych all'łbulatorJum puy Sll:pita
Poznań• c:~ła uci.ekać wpadła· w ptzer~ne.l i t1.t„ueła.
sk1eh w n!ed:del~ i poniedzlał~k będde Zillll~oło1erzc p_... st~runkowi wspólnerni siłl'lmi wy·
Las wysoki zaczał sitt chwiać i
kmfto.
dobyli ją i odw1otl1 do powiatu.
E. N,
drl&eó pod „ działaniem ogni_a. armat
zogik, lt 'IVksna Jut nil stalo .do
ułys~eliśmy

nares?:cio

pieśń,

nas

zawitała.

skwronka.

Ten

„śpiewak M:łłki Boskle1 • buja .j11ż' w błeldtaeh
'l')Onad nas11eml polami, wygpiewując swól • hymn
~osenny.

u

z

-I

•

niomrncki1

Froncie wojsk generała pułkownika
arcyksięcia Józefa,

Nie wydarzyło slfi nic szczegM-nego. ·

·Grupa wojsk genera.Ja feldn1iu·szałka
Mackensena.
~a prawym bra&gu Seretu, w po
bliżu Garleasca1 oddziały wywiadow·
A.te wtargn~ły d1> :rosyjski~j ~dst.awy;

______
........_________________________...._____
J'fg 94

.._.;....,;...;.;...;;;..____

operacyinej l povvr6oiły

linie z so jeńcami

własne

na

ł 2 przyrządami

NOWY ltURJER "tODZKt-ł kwietnia
.

wywiera energiczny odwet, szczegól-

do nie na okolicy Essigny.

.

.

1917 roku.

I

Komunikaty angielskie„

meen Handelsblad" donosi z Peters„
burga pod datą 2--go ·b. m.: Wybory
do zebrnnia konstytucyjnego mają
się odbyć na podstawie powszechne ...
go prawa wyborozego. Spr~wa ta jednak pułąezona iest z ogromnemi tru„
dnośoiami techuicznemi, gdy~ brak
niemal zupełnie Ust . wyliorczyeh.
Przygotowanie więc wyborów równać
si~ b~dzie pracy nad uskutecznieniem
1ednodniowego spisu ludności w ea.łe}
Rosji. A po.zatem trzeba jeszcze wziąć
pod u wagę prawa wyb-Oł'cze ~ołnierzy
na froucie.
·
BERN, 4.4„ Do ,..Petit Parls~encs
donf)s:z4 z Petersburga, !te wyb<>ry. do
konstytuanty ma1ą si~ odby6 najpóźniej w 1>oezątkach lata. Oznaczenie termfou jeszcze wcześniejszego
jest niemo~liwe .wskutek trudności
przy ukł~daniu list wyborczych.
AMSTERDAM, 4.4.. 10 Times" tlowiaduje si~ z rosyjskiej kwatery _głó„·
wnej, źe minister sprawiedliwości,
Kierenskłj. jest .zdania, i~ konsty„

LONDYN, 4 kwietnia. - ·Główna
Na północ Alnette toęzyły si~ w
dalszym ciągu walki na. ~skraju wsi kwatera. donosi a kwietnia.~
Lafeau. ol"a~ w samej wsi, do której
Podczas naszych wczorajszych
· Na Crvena Stena. na '(}ołudnfo„ wdarliśmy się. pomimo· zaciętego pomyślnyeh ataków na l_)Ołudniowy.
wy zachód od Monastyrut_ fraDCJuzom oporu nłeprzyiaeiela, bronh1cego każ. wsehód od Arras wo1ska nasze po
dej piędzi ziemi.
'
uporc~ywej wa.lee zdobyły wieś Henin
wydarto ~nowu kilka rowów, pozoNa południe od Vn.uvony kontr- sur Co1eul (~) łf\O~mie !li wymienionymi
~ta.łych ~ ostatnioh walk„
ataki niemieckie złamały się w ogniu już wsiami.
naszym, który wyrzf\dZił dotkliwe
Artylerja. nasza złamała wieczorem
- 2fochodtłia widownia ivoJ11~„ straty napastnikom. ·
drugi kontratak niemiecki.
P ARYZ. 4 kwietnia. - Urzędowo
Zdobyliśmy wieś Maissemy i zaWezoraj trwała równie! gwał donoszą
a
kwietnia wieczorem:
.j~li.śmy las Ronssy.
towna. walka artyleryjska pomiędzy
Na wschód i na zachód od Som·
Strącono B san1-0lótów niemieo„
Lens i ·Arras. Na. północ od traktu me· wojska nasze po gwałtownym kich. Z~ginęło sześć sumolot6w naPeronne-Cam brai a.ngUcy po wielo- przygotowaniu artylery,skiem zaata- szyche
krotnych do.remnyeh nataroiaoh wie- kowały stauowisko . nieprzyjacielskie.
eiągnt\C~ sil'.) na .północ od linji Oas·
i)zorem rzucili do nowyoh atak6w tres-Essigny-Denay od Epine_;Dal~
. znaczne siły. którym wojska nasze łon d po Oise. Pomimo zaeię-tege
sada.ły znowu dotkliwe straty, a. na· oporu nieprzyjaciela :&ołnierze nasi Ulgi dla pod~anycb niepr zy „
j acie·lskich.
wsz~dzie osiągn~łi .swój oel i na fronst~pnie ustąpiły„
cie
około
1S
klm.
a11j~li
-podstawy
BERLIN.
Ze S3tokholmu donoszą
Na. południowy zach6'd od St.
operacyjne. obsadzóne przei dobrza do „Deutsche Tageszeitullg~: Rosy.).„
Quentin a:rtyl&rja francuska w oiĄgU. umocowane i .znaczne · siły zbrojne_ skie ministe:rjuru spraw wown~tt·za tuanta. nie mo~e się Mbrat. wcześnie_;,
kHku godzin ostrzeliwała opuszczone
at Niemcy b~d~ pobite. Wówczas
Ros)o. będzie mia.ła rozwiązane ręce,
przed nocą stanowiskś, które wreszcie
aby się o:rganizowat od poostaw.
bez walki ·ze.j~ła piechota. nieprzyja:Dekret rzqdowy„
eielska.
LONDYNjl 4.4. - Do „Daily Te~
Pod Lafau:x: odparto natarcie franlegraph" donoszą z Petersb~rga, ~e
rząd
tymczasowy na posu~dzenm
cuzów.
piątkowem
ogłosił dekret. mooą któm
Baterje nasze zapaliły magazyn
:rego
domeny
rodziny cesarskiej przeamunicji w poblizu ' Vendresse (na.
cb odzą obecni& na :r.11eez państwa,
północ od Aisne). Wstrząśnienie ~ie
oraz te ulegają zniesieniu wszystkie
mi i detonacj~ odozuto nawet w od„
dotychczasowe ograniczenia religijne
i narodowe.
·
ległości 4 klm. poza frontem.
ś iercią pogardz~jącym
Cesarz &'lłikołaj miał niem com
Na północ od Rehnsu . powiodło
~zucania

min.
Front macedodski.

Echa Rewolucji.

Chcesz naszym odwatnym

się należycie przedsięwzięcie

towane skutecznie i .przeprowadzone
energicznie; zadaliśmy nieprzyjaai&-lowi krwawą kl~sk~ i zabraliśmy
przeszło

Podpisz

800 jeńców.

Pierwszy

Generał-KwatermisLrz
Lttdendorf:Ł

_Podpisz

widownio wo}n9.

Prócz kiiku pomyślnie pr2ieprowadzonych przedsi~wzi~6 kolumn a~
łakujących niema nfo do doniesienia.
Włosl{a

I

zdrowie I tycie?

WIEDEN, (Urz~dowo). "- 5 kwie-

tnia..

~

pozyczkę wojenną

pozyezkę wojenną!

Chcesz naszych _ wych
i chytrych nieprzyiaciół zmusić

widownia · wof n9.

n3jważniejszych ośwfadezeń,

Podpisz

pożyozkę .wojenną

Chcesz

.1nons.
Hydroplany włoskierznciły bom· ·
"D1· na Cambrosine i SistianQ.
Nasze miejscowości w dolinie
Eoz, oraz w .Aroo znajdowały si'l ponownie pod ogniem działowym. W
tej ostatniej miejsoowośoi uszkodzono

1

przyspieszyć

zakonczenla wojny, chcesz

pragrn~,

~

Podpisz

~

t '

pożyczkę wojenną!

urid<:i...

wnia wofn9.
Na obszarza wo1sk naszych nie

Również

.,,,. ..

Z11$t~pca szefa sztabu generalnego

v. Ho ef er.
polny poruoznik.

Komunikaty francuskie.
P .ARYLi 5 kwietnia. - Urz~dowo
donoszą 4. ie wietnia. po poł.:
Na wschód i zaehód od Somme
. posunęliśmy się dalej na całym
froncie„ który za&takowaliśmy wazo-

:ra1.

Nas,lje

sun~ły się

oddziały

wywiadowcza poa

przez Dalton at do połu~
ilniowo,zaoliodniego przedmieścia S&.
Quetin.
Na. północny wschód od Ca.stres
wojska nasze dotarły do południowe
go skraju Crusies.
Na. prawem naszem skrzydle zdobyto. zupełnie wieś Moy sur-Ois~. Nie·
przyjaciel przy pomocy artylerji _sw~j

Roą

ws?.iysoy

_jednomyślnie

oałyoh Nfomezeoh zgadzają się na
oświa(lczenie kanclerza Rzeszy. żó
-pragniemy jaknajpl'fJdZej wrócić do
pokojowego pożycia z narodem ro-

w

vianyło si~ nio ·szozeg6lnego.

marszałek

pr~esądy

rządowi

niemieckiemu.
·n6wnież ważne jest wyraźne oświadczenie, że nie mieszamy się w
wew 1 1ętrzne stosunki Rosji.
Jaklrnlwielr to nasze stanowisko oddawna
jest łatwe do zrozumienia., to Jednak
trzeba było znó\v _przypomnieó ,je narodowi rosyjskiemu, a naród niemiecG
ki z zadowoleniem wita stwierdzenie
tego faktu.

1maeznie kościół farny.
fołudniowo11w3chodn1a

wzmocnić

·sji ·przeciw

zapewnit pok6J ,.honorowy 1
ó A

wygło=

szonych z trybuny rządowej od początku wojny. Wyraźne przypomni~
nie faktu, !Ze cesarz Wilhelm w roku
1905 radził carowi nle sprzeciwiać
się usprawiedHwionym ~ądaniom swego lud u co do pożądanych przezeń
reform, kładzie kres bajce, Jakoby
riąd niemiecki miał
być podporą
dawnego rządu rosy,iskiego. Jest, to
ważne stwierdzenie wobec prób ze
strony naszyc b. nie przyjaciM, .. którzy

do z~niechania ich zaborczych
i niszczą eh planó ?

Przy jasnej pogodZiie toczyła si~
naogół ~ywsza ni~ dni poprzednich
akoja. artyleryjska i lotnicza.
Nasze d~iała dalekonośne ost.rze„
liwały z dobrym skutkfom wojska
nieprzyjacielskie na wschód od Cot-

front.

SZ'l'OKHOLM, 5.4. Z Petersburga
donoszą tu~ że osobisty adiutant . cesarza Mikołaja, gen. '\iVojeikow, który wystąpił w swoim czasie z twier~
dzeniein. ~e 0{9Sarz chciał Niemcom.
otworzyć front rosyjskilt ogłasza w
dalszym ciągu swe r.ew:elacje i wy„
tacza oi~żkie oskar~enia przeciw sze„
regowi oficerów rosyjskich~ Na zasadzie tych oskarżeń jut kilkuset ofi„
cerów rosyjskich osądzono i na zaą
8adzie prawa wojennego rozstrzelano.
ż pcwodu oświadczenia
kanclerza lfb:es2y.
KOLONJA, . 4.4. - Półutz~dowa
„Koelnisohe Ztng." pisze: Co kanclerz
Rzeszy powiedzfał 29 marca w parlamencie o R.osjJ, naieźy · zaliczy6 do

C~cesz naszym mężnym
żołnierzom żabezpieczyć

Komunikat austryjacki• ·
Wschodnia

otworzyć

bohaterom .z nurkowców
przyjść w pomoc ?

p:rzygo·

Epine ....-Dallon, wsie Dallon, Giffe„
court i Cerisy. oraz szereg w.~g6r1' na
-południe od Urvillers dostał si~ w nasze posiadanie.
Na południe od Ailette nosun~~
liśmy si~ dalej nt w okolic~ Lassau,
którego skraj południowy i północnozachodni obsad~iliśmy.
Woiska nl\SŻA weszły równiet
w posiadanie Vauxony i usadowily
si~ na północnym grzbiecie
tego
wzgórza..
Bate:ris nasz.a skierowały ogień
na kolumny niep:rzyjaoielskie, masze.
ruj~ee w kierunku młyna w Laffaux.
~iepr_zyjaoiel. bombardoix;ał gwał~

town1e miasto Reims, na k~ura r_zuoono 2000 granató~.. Zab!to . \.\"Ie!e
osób z pośród lu~r10sc1 cywil ne1. N~
pozostałym fronme trwa 2i przerwami
ogień działowy.
-

nyeh oglosHo rozpor2i~,d~enie p:rzerwania natychmiast~ nierozstr.z;ygni~·
tyoh jeszcze spraw o wywłaszczenie,
tyoząoyoh się poddanych niemieckich i austri1rnko·węgiers1dch, jak
również, aby t.yro oboolrrajowcom nie
robiono trudności w" wykonywaniu
ioh prac zawodowych. Wszelkie pra.
wa drakońskie, skiet·owane przeciw~
ko poddanym państw nieprzyjaciel-:;;kich~ mają być zniesione, a złe traktowanie tych poddanych ma by~ surowo Jmr~ne.

GłosoJtu.\nie

powszechne.
BERLIN. Z ~Amst.erdamu donosz~: Komisja cent.ralna rosyjskiego

Związku mia.st

przesłała za.rządom

p'rojekt prawa . o nowem
urządzeniu gm i u na. podstawie głoso•
wania oowszechnsO'o.
Wvb. oru do ~~~':inros.t 1111 i:uanhr.

gminnym
~

;;>t

:n

1:1ERLIN. Amsterdamski

z

„Afge-

syjskim i zawrzeć z nim pokój, taki
mianowicie, któryby
się wznosił
na podstawie dla obu strori za·
szcżytn~j.

,

To oświadcienie kanclerza Uza·
szy może. służyć' za wskazówkę przy
ocenianiµ pogłosek, jakie zarówno "
kraju f'zaf4r&.nic~ łączono z mową
"lrnnclerza Rzeszy o:rąz 21 wynm:ze·
niami austl'o-w~gierskiego ministra
spraw zewm:itrwyoh .hr. Czernina do
redaktora wiedeńskiego "Fremden·
bl tf "
' a ~ntwo ~rozumiałem jest, że ze
wszystkiemi temi wfo.domościamiJ fok
również z informncj~ 0 podróży
sprzymierzone 1 p~ry cesarskiej i kie·
rowniczych mt:Mw stanu do wielkie~
kwatery. łąeza, si~ uajrozm 3.itsze ko·
·r
mentarze. Ohole wania godnym jest,
że niektóre z tych .komentarzy od~
biegają od drugi właściwej i starają

NOWY KURJER ŁODZKI 6 lrwietnin . 1917 rolm.
si~ jak. gdyby wywołac3 wratenle ,
kobyśmy mieli zamiar wystąpić

ia-. nczciwe. jak i cele orędzia od pierw·do szego do ostatnie go słowa.
nieprzyjaciół z nowe:mi propozy~jami
. Pan Wilson wie dobne, że nie
poio1owemi.
było w histor.ji świata wojny, która.Pogląd taki jest niesłuszny. Ze by była tak daleka od interesó w
dyzasadnic zo gotowi jesteśmy 'f.'OZpO· Dastycznyobt a równocześnie tak ŚCi·
cząć rokowania o pokój zaszozy tny, śle łączyła naród cały w waloe
to ju~ rząd niemiec ki niejedno krotnie byt~ iak ta właśnie wojnn, do któreio

Pod:dęko•anie ..
gę

ś.

w

świata.

Rezol ucia w senac ie.

\V ASZYNGTON. 5.4. Biuro Reuw
.;i,,.nosi·· Senat 82 głos 0 m·1 prze
ter"„ uv
•
_
"
oiwko 6 uchwalił rezolucję. oświąd-•
ezaiącą się za stanem wojny.
W1n1 iiosek rządowy w Kongresie .
HAGA, 5.4. Z Waszyn gtonu Biuro Reutera donosi pod datą 4 kwietnia: Kongres nostanow H iednogłośnie
!:"
jutro o godz.· 10 rozpocząć obrady
nad wnioski em w sprawie wojny.
Izba b~dzie obradowała bez przerwy „
dopóki nie poweźmie deoyzH.
Komisia do spraw zagrani cznych
Prasa niemi ec~a o orędziu
zaakceptowała nieznacz ne poprawk i
Wilson a„
redalrny ine, jakie porzyniła komisja
BERLIN . 4.4.--W szystkie pismn
Se~at.uk
do spdraw zagd_raoicznych we
dzisiejsz e zajmują sit;} wystąpieniem
u rzą owym, otyczącym wo1·
Wilsona ; „Lokala nzeiger" w artyku- wmos
ny, poczem przedstawiła wniosek ten
le pod tytułem „11 nieprzy jaciel" piIzbie.
.
-;ze, ze orędzie, jakie Wilson wygło
Wojru~· Stanów Zjedn oczon ych
sił. w kongres ie, sprzeciw ia się zasa~
:z ii ie ntca mi.
dzie, te kraj tylko w ostatecz nym
11 irsT1"' R ·
A
J.VJ.
·
n
DAM, 4 4.- \.Ved ł u~ inrazie potrzeb y może wdać się w woi„Nieuwe van den Dag",
nę. Wojna -p, Wilsona ' nie jest by- formac) i
najmnie j wojną o żywotne interesy wskutek wybuch u wojny pomiędzy
Stanami Zlednoc zonymi a Niemcam i,
amerykańskie; toczy się, ona tyłko
rząq
holende rski bezwaru nkowo nie
o sporną kwestję p:rawn3i.
Wojna~
dopuści
na swoje vvody terytor1 a!ne
na którai Wilson chce uzyskać upo~
wa~nienie, iest wojną he21 oelu i ber, amerykańskich uzbrojo nych okr~tó\V
yoh. ~
sensu rozsądnego, w lrtórą wtrąca si~ handłow
A
t ·
St
z~ .Jl
setki miljon6w narodu, chociaż zyus rJa a
any ·Je~su:»cz.one.
sku tadnego z niej osiągnąć nie
. BERLIN'. Korespo ndent „Berline r
moźna. Jest to wojna, którą histo- Tagebla Hu" donosi z Wiednia : Skutki
· \ilj"J
l .r.
•
.rja osądzi, jako najbardz iej egoistyc z- orę d Zia
' 1 sona o rn.u~ się w stosu nny czyn zarozumiałego fanatyk a, o· ku do Austro-Węgier . dopiero. wtedy.
strzej jeszcze, aniżeli zdradę włoską gdy rozstrzy gnie si~ pytanie: czy
1 rumuńską.
kongres uchwali zaraz żądane przez
wy>1dowiedzenie wojny
„Lokaia nzeiger" kończy swój ar- p~ezyden~q,
ły kuł słowami:
„Z tą moe.liwośe.ią Niemen m ~ Być ie· nak moM, że ·:rozjednak liczyły się na8>ze rządy i na- prawy w kongrM ie przeciągną sit;; na
sze najwyższe kierown ictwo, gdy zde- czas poświąteozny. Do tego też C2iasu
cydowały si~ na wojnę
podwod - pozostałaby decyzja w zawiesz eniu,
ną.
W Ameryc e jednak nowinni jak ułożą się stosunk i pom!~dl'ly AU·
wiedzieć, że zapewn ienie p. Wilsona~ stro· Węgrami a Stanami 'Zjednoc zo ·
iż jego wojna nie zwraca się prze- nemi wobee. sta11~ wojeo_nego pomi~~
ciw narodow i niemiec kiemu, lecz dzy Stanami a N1emcarp.1.
p rzeoiw niemiec kiemu rządow1, nie
Pcmoc zbrojn a, Amery ki,
o słabi gniewu, jaki nieciło jego zaLO~DYN. 5.4. Narazie do Fran·
.cl ·".nie się w eiągu całej wojny, a cji udać' się ma;ą wszystk ie
rozpo·
roz14
_'eniło ostatnie orędzie.
Bo rządzalne oddziały technicz ne wojsk
zn p.e wmenie to jest kłamliwe i nie- amerylrnńskicb, gdzie
pomoo ich

Obuwi a wysor towan ego ! I!
Ceny przystępne.

J. Nowakowskf i S-ka
Piotrkow slr.a · 9.

bardzo tanio

również i urządzenie

podług

dla hodowli kroliKów
najnowszego systemu . Wiadomołf: Łódź,

Kons tanty nows ka Nr. 51 ml!J 12 lewa
oficyn a H·gie piętro.

Rutynowana . nauczycielka
ce~u_iąco

do

ni~szych

klas wszystkic h

szkół

prywat

nyeh, wyucza te2'i a.nalfabet ow w krótkim czasie języka.! POLSKIE~
GO., NIEMIEGKIEGO. i AI?iY'fM:ETYKI do buehaiter jL .

Ceny przystępne

Benedykta . 14 {mieszk. 28)

nme- przez kom·tet rozdziału chleba

i mąki

lttb

p
ryki dla Franc ji
' prezydjum Policji upowa:tnio nem'. następnie_;
FRANK FffRT, 5,4 .Frttnkf urter wszelka spr,;edat m~ki oh~eb~ i innego pieczywa
Ztg" powtarz a informa.cję agencii . ~~~::~70~;:1zee~1a~~ekaro1am ~ dopuszczo aemi
,:i;~
Havasa, otrzymaną z Was~yngtonu:
"''
Poseł stanu Viril'.in}·i
Jackson wystlł.~
Pomimo . tego zakazu odbywa sie czestc'·'~
._,
"ii
esicT.e rozległy
han1el chlebem. a zwlasŹcza ~
pił z pro1ekte m "'prawa, według • któ białym chlebem po sklepach, po ulicach i w mie·
·~
rego Stany Ziednoo zone
ofiarufi\ szka.rl'ltch prywatnyc h Przeciwko temu. niedo. ł
Francji pocfarek narodow y w sumie 7.wcbnem11 handlowi na priysibść przedslewzi
e-i.:ł
1
k
będa bardzo st1.rowe mary
sprzedawa~i'!~
5 mi jardów na za up m~ter!ału wo··. te
ny wrirew powyższym przep•somChleb,
zostanio skon·~!
jenneg-o. Z tych 5 miljardó w 2 i pół fiskow11nym i ściągniętym, a pnestępst
uka. i
mHlarda uważać się hl)dzie za wta.~ ranem. rycry ei~ to równiet chleba wobiałagll
't
śoiwy podarek w gufahvM , dru~tt :r,aś 1 ~ieczywa. z psz!nnej mąki zroPiooego
, które ~
nołowa. ma przedstawiać... się \JIJ f„rmie sprzedaje się ~o cnb~rn•ach i restauracj ach. Po- jl
r
nTwnie zwraca. się aa to ttwa.ge, że rozp:>rząd7.ie• :;~
pożyczki bezproce ntowej„ które1 zwrDt nie policyjne m1 i:<isad:tie
którego podawanie ,~
nastąpi podług uznania Francji.
chleba doi:wolone m je,;t tylko za odcinkami karty ~
Wyrok w spraw ie Eranz a.
olllebowei , i nadal stosui& cl~ do restauracj i. J
Ro:degł'
przemy canie mąki s.fuży 1
WIEDEŃ, 44-W procesie Kran- tylko dne zaspoko
jenia potrzeb co do ;j
za i współoskarżonych zapadł dziś ciast bogatej hulnościi, ~dy tymcza•
zrana wyrok. Dr. Kranza skazano na sem ogółowi mieszka noów dzienna ;Il
•
•
·
ra:cia chleba zmniejszoną być musi • .J'
9 m1es1ęcy . ostrego aresztu 1• 20,000
Prz&krocz enia ro~porządzeń policyjnyc h odtąd'~
grzywny , a w razie niemożności za- z:walczaoe ?ędą z całą. be;.;wlgl~d;ioś!ią przeciwł
płacenia , tej grzywn y na dalsze 4: ko wszystkim warstwom
społeczenstwa
·.~
miesiące wi~zieuia;' dr. Freund skaHandlujących przestrzeg a s:~ z całym na• ·j
zany na 9 miesi~oy i 15,000 Jroron. ~!~~~ez~; z:~~~~~::ie~akładów znajdzie naj< :
ewentud .!nie na. dalsze 4 miesiące;
Nieświadomość o:i konfiskaty i kary nie
Rubel na 3 miesiao e i 10,000 koron, ehroni. . •
·
?
ewentua lnie na dalsze 3 miesiące,
Łódź dnia, 11-go marca 1917 r.
,;;
1
wreszcie FeH:x: na 6 miesię,cy i 20,000
Cesarsko-N iemiecki Prezydent Policji
ł
koron, ewentua lnie na dalsze 4 mtel.oehPs„

siące.
Spraw~ p:rzeoiw oslmrzo nym Perl~

bergero wi i Sch wal"owaldowi wydzie-

Zakład Leczn iczie'.

!ono.
Przyw rócen ie spoko ju w Hi„

Dra J. Kmi ty

s:zpan ji.

BER.N, 4.IV. "Dzienniki ljonskie Warsza wa. ulica NowoWi~jska Ne 8

donoszą

z Madrytu , że według donieOGŁOSZEh1iA

Choroby

gardła,

nosa i uszów.

DROBN E.i

potnehn y uc:miwy roznosleie l za..
ra,;.. Wiadom0ść adm1nistraćji N.
e:ll:. K. Ł Zaohorlah t M 'ł7
brzym1 •1b6r notryeh. ek:&~y1nyeh
!!.111.0.\t tamo 21a. !l;OtóWKę lu!) raty.
W ys:rłka.

AIAI AIAI AI

1

2. m 16

::

:: (ogrodn icze) :: :: .. i n\ts1. M11.~uyn M.ebli Władysława.
ma.n 8okołows1ri zgµb r paszport
R,omlszow!'!k:tev,o. Piotrkows ka.•~ il6
nlemieeki wv•i1mv: :>: f,od3i.
Tylko w składa.eh L. Jasiń· l pfętro front
10· skłep '1 rrrzyle~a.Hicym mteszk&~
skie~o Łódt, Andrzej a m. 10 A kuszerka
Marla Knb'ich. lH'ZY}- ·
niem l rótne inne łokałe do wvi w Ł~czycy. Cenniki na .ęr;~t; muie nl Piot:rkowalra J\1! Hl9-'1 na.1ęoia. Wl-.domo
śe Cegielnla na M 10.

rze

===

m

Szafę mahoniową.

Łóżko

mahon. rozbier.

aszynę

przygatawi11

Mi11ja ruowy pouar uue

===żądanie ·~ezpłetnie.

DO SPRZE DANI A,
jak

jennyoh . Natomia st dowództwo woiskowe koalicji nie entuzjaz mu1e się
OBWI ESZCZ ENIE.
zbytnio wystąpieniem R.oosevełta. na
· Roz~orządzenie pol'cyine dotyczące hand~tt
widown i wojenne j, ponieważ zaohodz i artykułów żywnościowych dotąd jeszcze.ni e byj
obawa. ze jego zbyt burzliw a po· wa naietycie zastosowa nem, na czem ciarpi
ryw""'GŚĆ do czynu nfe da ~i·... pogo„ sz;;śc ludności, kt6r:11.
przeważnie tylko chleb
va
'
• · ..., '(,
'
i kartoflami ży·e stosownie .do rozporzĄdze
dzić z koniecznością ostrożnego poz dnia 1 czerwca 1915
mąki i ohl
stępowania we wszelkic h okollczno- dopuszczo na jest li tylkor. usprzedat
odpowiedn im c~ a
śoiach. ..11
wagi odclokiem .karty chlebowej Zabronion y f
...
k 1111 ·
wszelki wypiek: chleba p::iza piekarniam i. do tag
1

rolne. pastewn e, drzew, tytoni,
n!ł. prowincj~. Cnodt";tołow•, sypialne 111afony, biurka,
wa.rz;ywne kwiatów ,miadod a.j- hlbljoteki s~afy otomany, . ló.zka. !l(EJ'łlV<1i<I Oh->-ilrrrnr!lki ~ł<>mril'!wie·a 25
meta.lowe .. Itrze~!• ll;iQł.t!I. Wobee z._'ł'ł'er mało
uiywlłn,v sprzeaam
ne, dla ptaków 'i narzędzia stoiu "eprzedaje
po eenaeh wlasnyeh .
li:i;f!iHr"'ka .\"~
::

i r

w chwili obecnej moź& by6 naj po· sień urzędowych~ w całej Hiszp
trzebnie.1·s:za.. Wo1'ska te ma.7·a, zabra.6 panuje spokót Komuni kacja kolejow;
ze sobą olbrzym ie zapasy „ najuow~ o<lhvwa sie norrnalnip;
szych technicz nych materjałów wo~

Nasiona

Wielka wyprz edaj:

Łód:i:,

p. Oldze z Harmanów Wahlmannwei

a. w sze.i.;e~ólności Sz Duchowieństwu. panem pastorom: S2'imidt i von S•dń1~'
oraz panom z l::onoroweJ warty: i za liczne wience i kwiaty składają serdee1..:
ne „Bóg zapłać" . . · ·

nświadczał urzędow:µie.
Co do tego zmusiła Niemcy zroązona z zazdro„
nawet ukształtowanie się rzeczy
śei nienawiść przymierzał obejmuią
Ameryc e nic nie zmienia . · Tel spra• cego
juz dziś wszystk ie części

wy Jas:nej nie należy zaciemniać fałszywem i . wyiaśnieniami. oświadczeń
1 zajść w ostatnic h czasach . Jesteśmy
w takim połoieniu~ że spokoi nie móżemy' oczekiwać rozwoju rzeczy w
obozi~ naszych nieprzy aoiół i nic
1
nie -pozbawi nas tego spokoju
ffpie.raiącego się na powodz eniu . naszego
oręża na ląd1:Jie i na morzu. Ponie~
waż mo~liwe iest, ~e pogłoski i komentarżą' w dalszym ciągu toczyć się
b~dą drogn .fałszyw"'. wobec telYO ko"'?
'1!
n
nieczne jest jeszcze raz wyraźnie
stwierdzić. to co powinno by6 a~
nadto zrozumiałem na podstaw ie wyjaśnień kanclerz a Rzeszy.

Wszy2 f.kim tym, którzy okazali tyle wspólozucła i odda.li ostatnią posła.i.
ukochane j ·naszej matce
·
,

do szycia

Singera.
Stolik kuchenn y
i r oz ma i tą damską
garderobę i in. rzeezy.
Południowa
stróż wskaże.
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i)o liiipr2'ierlani& 2 neleryny. Sienkie~ o'!!ld_.1~~-'!"'d;;.;o;....;;l.....;e.,.ze;;..i--~-"""'""-"'""'!'""
wieza. X! r.!) m 20
.
stróż el'lysty, silny, chę~~!pntrzeb~
ewe!ina. PotMZ "z;!<;ubili"'"'Das~por~ '
ny. sw. Benedykta. M':8$. '
I&:. niAmfoeki Wj«ill!OJ' W ł'Jtv1zi
służą.ca. mfoda. UClCiWS. 'fimłeJl\C8

óol!rze

gotować przytnµ~

miei·
do piaa.uia. sea zal'a.z. Atłres :prosi .zostawie
Oferty z ceną i systemem , Piotr· w N. Kurten;e Łódzkim
irowska 151 hiUT'1 .,,Promieli ".
dorze Stebelskie 1 snadzion o
etn ska no wynajęci& porJ Głow
!?Jport. niemleek i wydany w Ło
nom, przy staeii Głowno. \Viaifo.
dzi
mość w sklepie kolllnialn} 'm Zaleskich
upię potską ma.szynę

L

ichałowi

Ziarnia.~

" , _paszport niemfedd
.„:hr.i.

Bkrad2'iiono
wy.la.ny w

MEBLE stotowa .!!:Vpia.luia

dębowa.

lrnetenne urz~dzenie isprzedam
P<' ""11'"' lrn<::1fn . 01"la, 23 ri;t(ll~rni111
~utr1.enny ottłop1ee Ilio cizie"'eav tf . ~a ;in usługi. Skłn.d apteczny
Srednia. ~ 99

