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o godzinie 7 i pół wieczór
Benefis JOZEFA MACHALS KIEGO

Judas·z ·z K'!!l.ll·riot
u..
.il
łlilll

·

Sobota, 14 o godz. 3 po

poł.

Kościuszko·

dr W5 nkt. (6•dsł)
K. Rostworo~&;kiego

~

~

(po cenach ,najniższych od 10-50 k.)

pod

aclawl cami ··

W plfłtek, d. 13,

o g. a po

poł.

A
.

. Odńanie le~jonów ~en. ~u~ernatorowi v. Beselerawl

.· w vdelkiej

sali P?Siedzeń na. ża.mku; wczoraj o ~Od!inie 11 ptied.
południe:Jn)Y obeono~c1 ~enerał-gub_er~atora. Beselera i generał-guberna
tora auśt,jaeko-wę~nerskiego, zbro1m1ptrza . Kuka, tymczasowej Radzie
Stanu zak01nunikowano, ·U Legjony polskie zostały oddane generał gubernatorowi· Beselerowi. Tymczasowa Rada Stanu stawiła. się z marszałkiem
. koronnym Niemajowski m na czele.. Prócz t~go byli obeani :przedstawitlefo ·władz. niemieckfoh i a.ustrjacko-węgierskioh, oraz przedstawicie le
La·gjonów. Generał gubernator v. Be seler dor~czył depeszę J .. C. M. ce'"'
sarza. niemieekiego do mar;szałka lrnronnego, posiadającą nast~pujące
brzmienie:

Marszałek

Wielka. Kwatera Główna, 9 kwietnia. 1911 :r.
koronny Niemojowski ,
·
.Warszawa.

Jego Eksoelenoji
i Tymczasowe j Radzie Stanu

dziękuję za skierowaną do mnie ~ zaufaniem prośbę telegrafiezn~ w sprawie wojska :polskiego. W porozumieniu
z mym wysokim sprzymierzeńoem J. C. M. · cesarzem Karolem, widz~

w utworzeniu wojska polskiego najważniejszą podwalin~ odbudowy Waszego państwa i mam nadzieję, że wkrótce za Waszem energicznem
współdziałaniem zostanie ono wystawione dla dobra i na. pożytek Waszej
ojczyzny.
·
Wilhelm: LR.

N a.st~pnie ·odczytano oświadczenie dla Rady Stanu, które głosi:
1) ·Legjony polskie zostają oddane bezzwłocznie gene.rał-gubernatoro
, wi w Warszawie, generałowi piechoty v. Beselerowi, ażeby w myśl ukła
d6w obu naczelnych dowództw wojskow.:vch służyły jako zaczątek, ma.ją
eego si~- stworzyć wojska polskiego.
~) Legjony polskie stanowią n'arazie· w swym obecnym składzie kadl'y ;lfi'mji polskiej. Wydzielanie -poddanych. austrjaokich i węgierskioh
z wojska poJskiego będzie stanowiło przedmiot pótniejszyoh narad.
Następnie jego eksoelencta Y. Beseler udzielił głosu austr)aoklem u
genel'ał-gubernatorowi, ·zbrojmistrzo wi Kukowj, dla odczytania następują
. cego Najwy1iszego rozkazu J~ C. i·K. Mości Apostolskiej:
Do komendy Legjonów polskich.
Legjony polskie oddaję dla celów armji polskiej do dys:pozyoii gen.gube:rn. wa:rsza.wskie go, upowainioneg o do jei utworzenia.. Przeiście Legjonów następnie na. podstawie porozumienia .pomi~dzy obµ naozelnemi
'llowództwami wojskowemL
.
.
Oka!lłcia się godnymi wielkiego ozasu„ decydujf\oego o dziejach naro ...
du~ w którym państwo polskie, powstało do nowego tycia, jako przed„
murze religji i kultury zachodniej. Spowijeie nowym wawrzynem uwień
.ezonego sławił orła. polskiego.
Niech najśwłętsza M&tk& ·Boska. z Cz~stMhowy osłania Was we
wszelkieh niebezpieczeństwach.
. .
· Armja. m ,ja. za.chowa wie:r.n2\ pa.mięć o Waszem · męstwie, wypróbf)vranem w wielu wspólnych walkach.
. Ka.ro 1 m. p.
Gem.n·ał•.gutiernafo:r v. Bes: Jer odezytał .w dalszym oiągu nast~putąe7
roZ:haz dsiennw do xomendy Legionów, który . m11. .by6 ogłos~ony be2j~wło··znie w.of:ystkim oficerom, pod ofioerom i tołnierzom.
Na podstaw e u.Kładów pomi~dzy NiemcamJ & Austro-Węgrami
.z d1iiem dzisiejszym Leg10n7 polskfo ~esta.ią; wyłąr·z~ne ze zwif\zku wojsk
austry aóko;.~ęg·erski ·h i po11egaią mym rozk111i• m, u.aby Egodnie s ty..;
z niem- :narodu pQlskieg~ puy wsp6Mziałaniu ~ymczaeowei Rady Stanu
1

f.Kr6lł-stwa Pol~kiego\ilstaó si~ zaozf\tkiem b"z;zwłocznie ma}aieej si~ utwo„
rzye armij p··Jśkiej.
. .
.
. · _·
. • . "fowari,ys~e Pol1ey! Ob&<'nie ntem. zdale ed poła walki n1.le!1. w n„
silne pracy kszt"łcą··eł uezynió z ziomków Waszyeh d'l'.ielnyeh tołmerzy,
&teby tem tamem ojezytnie We.sre1, Królestwu ·Polak' emn, · da6 w rt)ce
ap~rat

.wojenny/ godny

ewi1tnyoh indyeji wo iska pol5kiego ,; e1a•6w

u.~1egłyef.l. Lies~ na wasze posłuszeństwo i dyscyplin~ ·.Waszą i. pezdm-

w1am Wu

·

·

.
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. .. Marszałek korGllDf'. :t'{it-llWi~wsld ~~Mwał w ·~ · Rady Sian11
~b~ gener,ł-g11ber~a~QrGm i a&J.>•wnił, ł;e. Rada SU.n~· na. 1~wQraGn1j .•IMJeme · noweJ. podwahm~ ws.półd.iiala$ lł~at w 'hror~em:~ .WOJ ska polsltieg•.
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Wszystko to, co dnia widnię, a
zarazem patrzę na blade, zmizero1n.ne twarze, na łachmany, niezdot.ne 01donió .od zimna bezdomnych.
I • umyśle mym powstałe chaos.
Moł.e te wezy5tkie wspaniałości i bo·
ga.etwa. SI\ tylko złudzeniem w:i:roku,
a mo~e te łach01any właśnie prawdą~·
gdy~ ei w b~bmanach nic nie mówią,
tylko na. ioti twarzach malaie si~
cierpienie. a ei wy„trQjeni wciąt mi \
opowiadail\ o cięitkich ~zasaoh. Jak~·
!tet „pOI"Zl\dnym" ludziom nie wie~
\
ny6. Bo oni przeoiet są porządni.
Doś6 na nich spoirzeć... Na wiee~oritMb. pięknie si(2 bawią· nt
cel dobroeznynny , więc ]aide im
nie wier,;y6. Musi im być „Olt}~lrn"

W ozwartkowym numertje umieśoiłA li Voss. ?itg. •. dł,utszy artykuł
pod tytułem ,,,Domysły ~· pokoin'{, w
l<tórym przypomina. ofert~ pokoiow8i
mocarstw oentralnych z grudnia 1916,
prze-mówienie kan<'for~a w parlarnenele~ te Niemo:v sq gotowi do H.wn:rcia.
poko1n honorowego zR 1 l~1a.,wywiad auA~riaekiego ministra Czernina. z redk~-~torl'lm .dFłremłdenbla.ttu", pode;au
11ul'e'l'O p A J s ow„.. te moeUl:h.WA
centralne· po'.ltrzymuj'\ swą ofer,tę pe
.lrn1ową -~ grudnia woheo ea.łej 'koaHeii i gotowe e:~ zawrzeć pokój na wa.runkAeh honorovvyeh, da.lej wyiazd
austr}aekiei pary oesarskiei do nit- tye. ·
·
mieckiel wielkiej kwa.tery i epo'flkaBiedni r
nie si~ tamte z cesarzem Wilhelmem
oni pewno troskQ społeczną praw obecnośo1 naezełnych kiercwnik6w gn1' zagłuszyć w wesołych zaba.wo1skow.rc.h i politycznyoh ·obu mo· wach.

carstw.

Z tych wydarzeń utworz1ł shteały

JfłCJ

peczeiwi!

w ttm

l'rzekonantu utwierd~U
wienieo pogłoeek o bliskośei zawaroitt mnit widok kawiarni łódzkich. Zabrał

pokoju.

mnł8 na podwieczorek jeden z na"Times" twierćhfł nawet.. te Niem- :rzelnaiąeych na cię~lrie czasy: Przy
*'1 }!l~łMiły pad ltd resem .A.nglji no- eznrnet kawie i elegancki em otoczeWI\ nfrrt~ pokojow~.
.. niu zapomina. ~i~ o· narz_ekaniach .
W o bee tego zazna.eza s.Voss. Ztg. c:
- Cót robić!
Cię~kie
czasy1
Niektóra obiawy wsknzuią na to, te wi~e troskę topimy w kawie, wiQO
oczywiście uezynfono pewien krok Jrab~retowymi piosenkami d:oda1erny

do podi~ein. pertrakta.eii polrnio·
w:yoh, al& nie H strony niemieekiej
pod adresem Anglii, lecz ze strony
angielskiei pr~ez Austro~ Węgry pod
adre~em N1emiec.u
·
·
Faktem jest, te w chwili obecnej
pisze Sifl i mówi wie1e o bliskie} mo-tności zawarcia płlkoju.

bodt"a

do

dział!tlno:folil

humanitrrrno·apołecztlei

wif}C tymi widokami
-pachm\cych perfumami pań łódz
kich, krzepimy dueha, byle ł.y('; w
tych cię~ldch czasach wojennych
i nie patrzeó na wstr~tne łachmany.
Ciężkie ozasy, ale dalibóg ttyoie ·
jest pi~lrne. ludzie · SE\ szlachetn1
*
uobywa.telnie ni, skoro kwitną kawiarp
nie i kabarety.
Wied. „Reiohspost• zwrae& ed
Oi~żkie czaey!
~iebie uwag~, M
wiadomoś6 w tej
Elka
formie jest niefasna. Mocarstwa centralne swemi ostatniemi manifestn.cja...
mi wyczerpały wszell<ą mo!Żliwoś6
zaznaczenia gotowośei pokojowet
Prawdopodeb nie „Voss. Zta." s~
dtii o fokims innym kroku, podjeytym .::_ Ohchó~ 25„ilecia ,,Lutni"„Ee strony neutralnej~ Naturalnie w Inmist& or~anizacyin~ obchodu Jll~
tym wypadku mocarstwa ceatrs!ne z bileuszu 25-lecia istnienia „Lutni"
pewnośeif\ propozyej(J ciepło by po. łódzkiej przypadaiącego w roku bie·
parły„
tą~ym~ Zftłrrzątnęła się tywo nad o ...
.
·
JUMwaniem p:rogra.mµ oraz przygo·
tow~niami do obchodu. ,
z~ względu na wielką doniosłość.
SJJOh1ozna. działalności „Lutni" pol„
~kick w ln·a1u oraz zasług-, iakie u1mae im trzeba, postanowiono obchód
Gd~ie'k6lwi&k l"HJHłOS'fH~ rozmovct jubileuszowy Mletyoie uśwłetni6,
. e f!łot!rtn~kaeh. pa1m)~e7eh n nas '\'f' r>rgwrnbrn1ąo wielki zjazd delegat,6w
naste bur! wołennyeJ1, zewstf\d roz- polekieh Towarzystw śpiewaczych :r,

--

eh

leg& iede!l fł65 lUA:rzekania.

Młef(&

k:ra1u.

-popieem

wokalnym

Tak ei~khd1 esasew, 1ak ebee. lntnis~w łódzkieh. oru llankietom
· ne, nie iu·zei.Jwaliśtny od~fawmt.
jubi!euszowy m i uwiecznieniem mo- Mówi" przemyidowo yt powta· mentu obchodu S!iereglem grup i fo-·
rza11t kupo:r~ powtuza daleł H niemi te1Irafioznyoh zdięć pamiątlrnwych
-

.złośliwe, nied1skr&tne echo.
wraz 7j podpisaini w księdze zł~··
Mam pełne us1y ł7eh, na:rzeka~ tet Komisja wobec ~~romu ,;adrm.
wi~. w du5'11 mi strai:nmie ozarne, -postanowiła. dokooptować s~ereg . o~
i naisłoneozniejs~.e nawet widoki pow sób z& sp~łee~eństwa łódzln.eg;o,_ In·
.bywa cień jakiś szary.
teresująoych sięi rozwo1em p1esm pol-:
Ida\O ulicami Łodzi, td~le odczn„ ·. Bk i ei:
.
wam jakl\ś dr~oz~CI\ zmor~ . t1oh - Odczy~y Cezau.-ego JeHent,r•
elętldeh czasów i we wszystko po-· Od dnia 8 kwietnia r. b. zn.cz~ło. s1~
prostu )ni trae() wiar~.
sprzedai ·biletów na odczyty . znako~
Ote. spotkałem ellły szereg~ setki mitego prelegenta, l'· Cezarego .Jelst"oinyeh dam I JHUJ6w„ S1&umi' je„ lenty. w biur~& dzienników „Promień"
4wabne halki, lśni~ alcumit7. wirek· Płotrk. 81.
pies'50lt\ rót.owe_ p~liczk:!,. npaeb.
Tym razem znany i · lubiany
tlrogieh pedum np&l!L Wm~t twwe prelegent wyi:dosl 8 odczyty p. t.
medy: szerokie euknłet wysnki3 tm· .a u'eydzieła Ibsena". We czwartek,
cBri. zapi~te na H guzików itd. Ni• dn.. l 9 kw. „Brand 111 7 w piąt&k, dn. M
brak pi.~lrnyeh karakufowyc b. bobrQ„ lnr. · Peer Gynt• i w sobot'ł, dn. 21
wyah i ł. ~ eza,ek, :hde:r, ekry6 kw. :Pntendenci do trfirnu"a
łuar4ze du~, luki ~o zh>temi i tnbr„
Odc~yty te cH~s:r;yły tit ogrom.~- ga.łkami tie-w lcm.barda.ek.
· uem. powGdaeaiea w War15awie•.

-

Zamknięcie widzewskiej Komitetu Wystawowego wl".hnd~ł\ ks.

szkoły fabra•cJZneJ-.
D,,., rekcja. 11rałat Wincenty Tymieniecki, ~ar4
.
Mann t eu -li1 eI i K0n-d
firmy Tow„ Akó~a Widzewskiej ,, Manu- Mar1an
„.... Ft·e'A1 fa.ktnry.
wymówiła posady. -persone: ler.
I w·
. IS kfomn mte~soowe1
-misJa
. z Rockefellerowska
Komisji RoekefeHeł"@W•ldej„ Ko1
O l
nauozycie
•
przy Miejseower R11.di-le
'

szkółki

fabryoznaj ód dma. 1-go
Upea„
.
.
Do tmkoły UOZ~SZCZit-'· z gór~ 200
. dzieei~ które wobec proiektowanego
. zamknl"'""ia.
szltółld ~ozost·aną
na
...,,v
"
p rzyszł,,.
rol.r szkolny bez moinośoi
nauki. J
..si
lf b
- Nowe kursy 0 a dnd a e•
łów. IJ dniem 16 kwietnia. widzew·

skie Koło Polskiei Ma.oierzy Szkolnej
otwiera nowe kursy dla analfabetów,
w lokalu Tow. Ake. widzewskiej Ma·

nufaktury.

Pr2etwcrazenie spółek ·ko·
na kaoperaty........
Na
skutek
U"'hw„ły, pOW"'ii=>.tet
V
.u "{,
,
....- „„ Jl "'gółnem
-nołnAzonem
"'"'bran1·u
....
t'
--iv
eztereeh łódtkioh spółek komandy.
ł k
tow.yoh.11 zarządy tychże spó e WY•
-

mandytowy~h

<A

V

łuniły

"'ID

Z

pośród siebie specjalną Ko·

misję Reorganizacyjną, mającą na

dzlnie ~a.lana..
ul. Nadrzeczna.
został&. eaHrowicie
w J?iwnfoaoh
i l}arte....
h . k . h t · wd

Te·atr I Muzyka.
Te
. .,,ł.;.. Po1ski (O&ttialnbmb. 63)

:rowyc
miesz
a.macwydostac
. s Ol
Mieszkańcy
ehoąc
w środe. 11 kwietnta. ozwartei 12 xwletnia. mów muszą brod Jó
po
3
nTedziele 15 kw. o godz. 1 ' p6ł wt~cz sztuka -odz·ie.
•
w·
.k. .
w
... .-

"'

Opiehńe~eJ powołao• do :tyef~ w dniu 15 łlśto· ;s~.ó~cp;:::l:~J~~~1cr!!~chszt~~~data~u~~~:~1 c~:
pada roku ubiegłego ee1em nopatrywanta Lodzi tJe iycia leg}onfat6w. ~budzlbt :w Warsrawre
w mlekó z funduszów Komitetu Rokfe1lerow. entuzjazm powszechnej I

s'kiego, w marcu roku ble~.

rozdała lnstytucjom
opieki nad niemo6wtetaln;~ ostatnie 'UłJ>asyop~~ładanych transport w m e„a ~gęszczonego gQiem
„o'ldano 1110 sku:ynek po 4B 'pusi:ek mleka
„w htdsl. czyli ·. 43,'280. puszek; Zam 1ast mleb
w natune obecnie Miejscowa Reda Opielcttńcza
prze:znaćzyłs dla iostytueJł .Kropli Mleka" subwencJę w wysoko~cl 2 tysięcy rubli
- z klasowych kooperatyw l"Obołni·
czych„ Zarządy łódzki ·h klasowych koope•atyw
spofywozyćh prty robotniczych Zwia.zk:ach zawodov.>ych? .Metalowiec", .Robotnik" i .Związko·
wiec" wyznaczyły tegoroczne ogólne zebranie
..,, sali koncertowei Vogla przy ul Dzielnej 18
w terminach następujacych? · „Robotnik" dnia 22
kwietnTh, „Metalowiec" 29 kwietnia, ora:z .Związ~
li
b"
Jcowiec 6 maja roku iet.
- Poświęcenie nowej taniej herba·.
clarni. Dz1t o godz 11 rano przy ul. Nawrot
Nr 59
uroczyste
nowel
taniej herbaciarni pr:r:y I Tkackim Związku Zawo~
dowym roboczym.
·
.
Aktu poświecen'a dQ.konał Ics. Lebioda.
- Płatld l m:llj!ka kartoflana dla ła•
nich kuchen. Komitet tanich i bezpł, kuchen
przy Mag1straeio rozdzielił między tanie kuohn'e
...„p„~y płatków i ma.ki ziemniaczaneJ'
..,.... ""
te
w wielu razach
ziemniaki. lako dodatek do wszelkiego rodzaJu

ńastąpilo

pOśwlęcenie

bn:egi widowni~.

nieustannłe zapełnia

po

o uod'&. 1 i pół wieb ) H K
'->.
(
ez6r wspaniały
ramat w 5 11 "''· 6 o r.
. •
Rostworowskiego p. t. Judasz 'l Karii>thu.

w sobote, 14d kwietnia.

W sobot~. 14 kw. o god,;_ ~ eJ po pofodnitt
po cenach najnltszych od 10
do- 50 kop.
Sztub historyczna w 1 obramcb L. Anczyoa
pod tyt.: „Kośeltiszko pod Racławioamł.
W piatek ta kwietnia O godz. 'l ł pół wieoz.
sztuka angielsko-ohłńsh w 3·eh aktach Vernona

łop.

dzime l 2 W poł. Upływa ter mm skła.dania Ust wyborozyc.h.
- .Dodatki do pensji na Oczy.
cielom. w końou bie~. tvgodnia
ł
·1 d
.
Del. Szkolna b ę d zie wyp aca6 do atki do pensH nauczycielom szkół
miejskioh, któr2'iy pozostają· na słu~bie dłużej ni~ 2(} lat~ Wypłaty-usku„
te "zn1·an .bAdn. za ""~as od sty'"zn1· „
a '-6 ' i
va
.
. V
dV
o marca włącznie i dotyczą 84 mmozycieli.
.
-- Na zjazd techników. Jako
delegat na !Zjazd techni~ów za~wier-.
dzony został przez wydział budowlany przy magistracie in~. Stebe-Jski.
•

•

•

•

<li

Dla zobo:łałej inteligencji.
Łódzka Miejscowa Rade. Opiekuńoza
ot:tzymała ,do swej dyspozyoji sum{}.
rb. fiOO, ·-ofia.rowami, przez zespół
urz~dników Tow. Przemysłowego CU·
krowni „Leśmierz" na niesienie pomooy dla zubo~ałeJ inteligencji
-

ohrześójańskiej. Zarząd Rady Opie„
kuńczej zajął si~ sto~ownem zu~ytkowani em sumy powytszei.
-

Warsztaty dla przerabia..;
nia odpadków. Łódzh Miejsoowa Rada Opiekuńcza otwiera w mie.
· śeie naszem warsztaty dla przera„
biania odpadków przy Sekc1i Opiekł

południu.

Benefis Józefa Machalskiego„
b
d ..,
; k .
·w SObote,
dnia 1'"' WtefQ1a r'. • 0 (10 z. C
· ł
T ·
P 1 ....
db d ·
•· b
f··ł p6 w eatue ,) s ... 1:n o ~ Zie się ene .„
utalentowanego arty!lf tegot teatru: P J6zefa

wątpimy.

Machalskiego, który iut 5 ty rok: bez przerwy
pracuje na scenie ló.id::iej. Nie
te pu·poprze tego sympatycznego
aktora .i po brzegi wypełni widown!ę•. aby daó
dowód uznania dla Jego talentu.
·
P. Machalski na swój benefis wybrał dratna.t
Rostworowskiego p. t „Judasz z Karjotu" w k~ó·
rym odtwarza
KaJfasza.

bliczność. łódzka

z

powsta~

m"i~""Y na "'"".l" urz!'\dz_ e• nu.!~01 okazałością ł techniką. ·
·
. a. '"tv
"l
Aroydtieło sztuki kio_ematografic:znel. w 'WY•
'ni'e o b,..hodu
Uł'.'O'"ZYSl.ego
3 ·:::.
o lll"'J
a..· kónaniu arłyst
.
6 w seeoy kra k ows k"toJ,. z u dZUhem
• '
v
v
i.
'."..
"'
W tym celu radni zwrócą si~ io.ooo os6b·- odtwan:a'ące dzieje Polski w o·
d d h . ń t
d t . . 1· kresie 1792--1917 ...
.o
uc owie s wa, prze s awuue 1
Pieśni narodowe do obrazu wykona 'chór
wszystkich warstw, instytucji. stron- kameralny
J"e Komi'tet.

'VIO

\A

0

nictw etc., oraz do wybitnych oby.
wateli miasta z nazwaniem do zgod~
nego współdziałania.
łisfow.
_ z ok~Hcy. Podobnie fair w Ło
Szanowny Panie Redaktorze !
dzi, równiet i w obrębie 2iiemi łódz
kiej (powiatach lódzkim; brzezińskim
%a.szczyt prosić Pana Redaktora o uźy·
laskim) przeprowądzaną jest obecnie czenloMam·
mi gościny w Swym poczytnym piśmie
przez władze gminne kontrola dowo- w celu: um1es:i:czeoiai ponitszego wyjaśnienia.
dow osobist:veh mieszkanców okoliczWobec %łośłiwych p1otek. krątąc::rch po mTe.
śeie, Jakobym ja .w śWoim czasie utnymywał sta;nyob, w wi~ku od 15 do 50 łat.
z zamordowan~ w ubiegiym miesiącu
Sprawdzane są jednocześnie daty wsunki
Warszawil!l kapitalistką Grooicką niniejszym
urodzenia, miejsc~, itp. dane.
zeznaje, te osoba ta nie była mi znana, ani jej
Prace powytsze ma.ie; na· oelu n- nawet "widziałem 01uezerstwa tego l:'Odlaju Bą,
regulowanie ksiąg
ludnośoi. 1&.ko rozpowszechniane przez nikczemn& Jednostki
w eeht psucia mi opinp. Zaznaczam, ie przeciwko
tet i rewiz}~ samych dowodów oso- stw1erdJ:onym
oszczaroom wystąpię z całą bez·
bistych.
względnością na drog~ sądową..

ao

WypaDki i .krahide: ·

Racz pnyja.ć Sz. Panie

··

Redaktorze wyraey

Tow. Dobroczynności, przy
ul. CmĄntarnaj M 1.0.
Odnośną umowę co do wynajmu
lokału Uada Opiekmicza zawarła na
:p:rzeoiąg jednego roku. Prace Komi.
sji Organizaoyinei, celem powołania
do !tycia. pow:vtszych warsztatów,
;n"owadzl:\ int. Edward Wagner i ks.

przy ulicy Sienk·ew cza 6, Cha1m Letb LipnowSzanowna Redakcjo!
ski zawiadomił tutejszy wydział p~lic:i, o 2agadProsimy bardzo o zamieszcien'e l!yczeń świą:
ko~ym zn1kn'eciu swojej ..-u niego zamieszbłe1 fecmych dla sympatycznych Łodzianek od f.i:JO
14 -letniej siostrzenicy Sali Ronezkowskiej, poszu• Pułku ułan6w Wojsk Polskich.
kiwania której :z jego strony oka,aly s:ę bezz góry d:z:ięku)ąo, kreś!emy się
slrntecznemi. Opuśc•ła ona dom 14-17 o godz[.
powaitrniem
nic 6 wieczorem, ubrana jest w bronzowy płaszcz
M. Kamińsi:i
wzrostu średnitgo, włosów ciemno blond. Ktoby

łódzkiego Chr'Oeśćjań

SwleitllńskL

- Podatek od okien. Miejscmwy wydział podatkowy przy magistracie rozpoczą.ł prz:v1mowa.nie podatku od okien za rn11 :r.

Podatek powy~s7.y wpłaca.ny 1esli
do głównej lrasy miejskiej (Nowy Rynek l) codziennie w godz •. od 9 do 1t
i pół przed· południem, w wysokości
połowy przypadaj_ącej za :rok ubiegły
sumy.

Prawo reklamaejJ pr21ysługuje w

ciągu 4 tygodni od daty otrzymania

~a wiadomi ani a.

_: Zagadkowe .zniknięc~ea

2:aml:szkały

z

zaś o n'ej wiedział,
policji.

E

·

V

.

tego~ słu~ąeego jednoc~eśnie za. .śoi~k
do . rzeki~ dotyc;Jiczas. me zab.ez.p1ecz0:·
• ,.. ~ sp'"'awn tA gorliwie ""j
DO, .illifilv ;;:,8
ł
·
1
z '":! . d"'..,..D
"'h„
mowa a BJ~,
. eszo e . w
°'"'..17J"'
J.

"1!

of!j ....

nrzedwo1· enn-rr,eh ozas_aeh, nasza In~Jrk·' p
t Ó
d
nieria miajs a. rzez O w r WO Y 'Y1:-:·
dostaie się i zalewa.· ulic~, 2:~nsza1ąo,
mieszkańców do wyozek1wama ohwr• ·
U odpływu wody na stołach c~y łó~„
Jr h
.:i t
odłoga
stoi noli

p
.ł.' · ·
W"rto by wres"'"'i..a cho6 ten je
·a
.
ziv""
d6n błąd'
sławetnych
pomysłów. n.a-_•
szaj · miejskiej in~ynierU n~~l11Wh\
osZCZfJdZając tym samy~ „ biedakom.,
}rl!lpieli w brudnej wodzie l s~.lród..
8.C • guy
wodą.

-i

·
"(,,,,

ilK

łt

1rze...,•• „„

• J\łllll

·

;i.im \90C.u f

•

'J.1rzeói rok ju~ mija, jak nad gło•
wami naszemi rozgor:zała krwawa po-.,
ohodnia wofoy. Het łez i krw! po-·
płyn~ło w tym czasie; n~t matek po·.

KrzemiMki.

Gł:;gocżeWśll.

Z bltzka i :daleka

na.staną . wreszcie te cza~y„ gdzie
sżrapnel i granat p~zestanrn. ·sza:rpa§

młodociane siły,

gdzie matki, .t.ony .1 ·
dziatki. przestaną . drMć ~ ~yo1& ~ro„
gioh im osób, gdzie :rolmh; wróci dn
swego pługa, kupieo do swego kan„
toru i rzemieślnik do swego warnta„
fu-~ ·Kiedyż wrócą dni błogie i śWlf24

te-pokoiu'?

·

"

. ·

· ·PQk6j ten zaproponował rząd nasz
Już przed ,kilku miesiącami wrogowi.

Podał mu foko zwycif}zca r~k~ . dG
zgody, aby koniec położyć tej krwa·
wei rzezi. Wróg jednak te r~kt'l ode·
pchnął ze wzgard~, _a l_łro-pozy~ie po„ ·
koju nazwał słaboscią 1 zwątp1enie:ni.
Musieliśmy

walki. aby,

tedy stanąć pono~nie ilo
ostatecznęm zw~c1ęstwetn.

wroga do tego pokoju zmue16.
.
Do tego potrzeba nam wyt~tyt
dziś itl~ wszys~kie nasze siły.nie tvl··
]co w rowach strzefoQkioh. i etapach
wo}ennycb, niety!ko nad Sek~waną,
Wis1ą i Dunaiem, leoz i u nas '()aa·
ju, w własnym· naszym domu. Rząd
:nasz obecnie rozpi~je nową po:tycz~ę
wóferiną. Im chętniej i bo1niej rząd
sami wesprzemy,. tem prędzej zakoJ1· , ·y się fa okropna wojna, tem pr~·
d;. ,ej wrócą i dla nas dni błogie po·
koiu. Niech kaMy tedy ze SW~
ofiarą spieszy! Mech lraMy chętnie
1ą składa na ołtarzu si0zęśoia włas·
nego j szczęścia nas wszystkich!
Przez wdowi nasz grosz skrócimy dnI
ci~tkie i krwawe naszym bohaterom
w polu, 8. sobie samym dni umarw.
twienia l l~k~ o ich drogie !Zycie.
W czasie pokoju niejedno nas
mo~e dzieliło. Dziś :wojna wszystkioJ1
zbratała. Prze?J dobrowolną naszą o·
fiarę poka~emy więc teraz, że i my
szozęśoia. całego kraju pragniemy, te
i my si~. w tych oiętkich czasach
jego obywatelami czujemy. A i rząd
z pewnością uzna dobre nasze chęoł:
Gdy się· w dniach trudu i troskt
zrównamy W Wspólnych ofiaro.eh,
zrównamy si„8 w dni . jasne. we~e~a.
tak~e i w prawach i dobrodzrn1:
stwach kraiu. Precz więc z dawnymi

§§ Z Ciechoci1:'ka. . Sezon 1~ą.pie·
Starszych i Podstarszych Iowy rozpocżyna się dnia l mal8: -:-Jutro o godz. '1 i pół wieczorem w lo- A by średnio · zatno~n.ym . umoM1w 1 ~
kalu Resursy R11emieślnio~e1 . Cbrze- lrnrz;ystanie t Jeczmcz:rcI1 1'apiel.1,
ściańskiei, przy ul„ Widzewskiej H7 znitone zostały
ceny· biletów leczm...
odbędzie się zehranie członków Koła czych i kqpielowyeh na oza.s do l
Starszych i Pudstarszycbf poświę o2'lerwca. Kąpiel ~ciszty.1e od tiO feni~
cone głównie sprawie regulaminu gów d~ 1,e.>o mTk.; kąl)rnl elektrycznaKoła.
.·
arbo Węgłowo~kwasowa 2,00 ·fill'. :do
Za wr.gl~du na wa~noś6 sprawy 800 mrlr.
'· ·
pot1vJanvm iest jalrnaUiozńiejszy u.
Bilety dzieoinne s~ o :_pofowę
dział członków.
tansze .. _ .
.
. .. ,
~ U krawców„ Na og6lnem :io:ebtaniu
§§ Z Sosnowca. W ez brana C:tar-. talami! bpieszmy szczerze i ooho.~
członków Z"'(iązku Zawodowego Pracown•ków ·
i Pracown:c Krawieckich. (Cegielniana 54) posta· na Pr~emsza. wystąpila. z brze·gów za~ czo do wspólnej obrony( Nieśmy

XZ

Koła

1

ramienia P. M. S. do

w

raczy zawiadomić wydział

W sprawie pokazu O"C,ro„
dniczego„ Jutro, w czwartek, w
loka.lu Polskiego Tow. Krajoznawczego odbędzie się posiedzenie organi- nowiono. aby aamo::ipodatkcwJ1e ozłvnków pra9użacyjne Komitetu Pokazu kw1at6w Jący -h na rzecz: pozostających bez prac:y w stociętych ł w~m~yw, urząd~anego .w s~nktt 5 proc rarobku. Nazw~ Zwfozku postano
czerwcu r. b_ na rzeoz Polskiej Ma- w1ono zmien·ć na „Związek Pncown ków i Pn·
cierzy Szkolnej przez łódzkie Koło eown c Przemysłu łg•elnego'". w lt6rym tjednoCZfł s11~ pracowo·c1 kra11li6cc1 męscy i damscy,
Związku
Zawodowego Ogrodników modystki,
kapelusznicy, kuśnierze i cz11pnicy.

Polskich. i

Cw-...i.:.c
~"'·Iany· 1edne·f"ł()
• d"'m' k~~'
.a'i1::10 t:iv
n
a
v
v.,i..1· t .a.
d rz k~ pi>ł,...iOJł&lM
na gro
. fal
e "2.do rzekł iak
ft.Yjl
ł u 1,d U:u na
O em
:run~ a. po
nap. r
~„
te mf eszkańoy formalnie na :fleee
mies~ka.1ą..
~>~
Biedaków !:';. ulicy Nad~eo~11e};:
•

Dziś

nad Dziećmi I Młodzieit\. Warsztaty
te mieścić si~ bf}dą w pomieszczeniach p:rzytuł.ku noclegowego i sal
~arobkowych

sił

na św;ęta p_ozbyli si_~ kart na chleb, bez t!órych
W roll tytułowej występuje sfyona artystka
obecn 1e tamo kuchnie .nie mogą wydawac obia- amerykańska K \ar a Jo u n g.
dów z chlebem, t:godme z odnośnem postano·
„Casino" (Piotrkowska J-~ 67). Wspa„ st:radało s~ych synów, ile d~fatek,
wieniem Komit~tu r:u1ich Kuchen.
nlały program : mł~dt1 i11neml . wielki dramat oJca-ch1ebodawołl i He ~on na1drot_ Bratnia Pomoc w Radogoś:lil:Ci!lll~ :i: :tycia w 5. cłu aldach p. t. „K o ł:! ie ta. b ez szych swyoh męMw1 n_e. Zg?rzał<>.
W parefji tadogoskieJ ko•dłoła tm. Scroll Jezu· w o \~,··główn*j tóli występuje piękna Er n a strzeoh i pała.ców, kaplic i kościołówi' 1
11oweg~ pow!łtała spółka wsp6łda:1e1cza . p. tt. M t n&.
i ile nędiarzy .głod~ych" i_ „bezdom„;
0 6
Bratnia Pomoc•.
nych" bło,ka. si~ bez kawałka chleba,
...• - - - n Grand „ Kiwon 1 (Piotilcowska 72)
bez
daohu nad głową'
•
i
_ Ze Zgierza.
inicjatywy rad.,.
dnia. 11 b. m. „125
lat nie..Kiedy~
.
się
~o
skońoayt
Ky~dl:t.
nyeh polaków miasta Zgierza
w oH po h ki" pierwszy poiski obraz. impo·

prawdziwego szaounku ·
.
·
Ka:timierz Bedoamki
...... Przejechany przez tramwaj„ Oneg·
· Stud. Politechniki w Wc1rru:awie.
daj wieczorem na .Nowym Rynku 7 letni H l..
dostał się pod wagon kolejki pabjanlckiej I ułegt
L6dź; d. lO kw'etnia 1917.
cieżk:im obratcnioro ciała.

qkiego

Wylew nast4pjł w nocy !'!·I llą.'.2;:·;,
b. m., a do wieczora. tegot dni& J>ó.'\'
ziom wody oiągle si~ jeszoze ~no„

nawiedza ta przymUSOWl\ kąpiel ?OK
ro~znie a zawdzi~czają ją oni otworowi
i Ovena p. t. Mandaryn-Wu, który będzie po"
'
Ot
wt6rzony w niedzielę 15 kw. o godz. 3-ej po w m'urze okalającym rzek„.
WOl'U

celu prźygofowanie ma.terjałów dla
-nro1·ektowanego. przetworzenia tvcb~e
y
k k
d t
h
J
l
.spóła
. oman 1 owye na norma ne
postać
St()warzyszenia - J;1po~ywezo - wspóf...
hd l ki
Połączony występ Towall-ZNSł1!'1r śpiie•
dzielcze typu Roc as. ego.
Artykuły malą zastąpić
.
.
wac21:yoh„
Prace Komisji Reorganizacyjnej
w ńiedziele, dola 15 kwietnia w Domu Ltt·
prowadzone są· pod kierunkiem .kie- zup.
dowym odb~dzfe si~ Wieci6r wokałno'·- dramarownika łódzkiego Oddziału Związku . - . z Tanich kuc~~n l"Obot~iczych„ tyczny, urządzony połąazonemi siłami Tow śpiew.
Wa.rszawsklego .Sto-W-. Spo1'ywozych W ciągu. ble,.,,~ego trze„:ego .tygodnia, okresu im. Moniuszki oraz Tolr muzyczno „ dramal:ycz:,
•
.
' 48 rozdawnictwa chleba w tamch łcuehniach ro· ne o im Szopena
P· St„ Dippla. ·
•
botniczyoh Komisli Mied2ykuchermel przy Związ·
g
·
•
Dla . przetworzen1a. spółek na kach zawodowycn · ilość wydawanyqh. obiadów
.kooperatywy Komisja opracowuje bi- zmniejszona .została o 30 proc.• Cl:irU z~miast
Xino•Ttałry w foUzi.
łanse spółek oraz zwoła zebranie 17
OdeOJJI (Prze1a:zd 2), -·Dziś airakcia
•000 ku?hnte powy:tsze wydają d~ienoie do
łI.k WI'd.aey i ne poszczeg
· 61 nyeh sp ół ek 12•000
obladów.
T • t b. y"-tnige a·J3 dUSlJ k ob"l&Cej· k'tno dra mat
PrZ"'CZ""'a tego Jest ta ołollc:mość, it kon· • r l
,_
d
to
"'h
"- •
.aoman Y wy.., •
sumenci :r tanich
kuchen zaopatruJąc si~ w chleb w 5 ci.11 ozęśoiach •

- W sprawie wyborów ław•
nik6w z dniem iutrzejszvm
0 go1

sit~ dopas y

() ••

--

lewaiąo przyległa łf\kl i połą, (}~1· grosz zaoszcz~dzony do
wspólnei
niąc w niektórych. mleiscow9śoiaeh 1rrajowei skarbony, a groszem tym
:łmaczne spustoszenia..
W Wójkowi- uszczęśliwimy siobie i drugich!

cach wylew rzeki przerwt'Lł .. nasyp
.. Wspomaga.1my si~ ws3yscy raHZOsowy,, rozinywając go n~ szaro· Zell). sami, a i Pan Bóg nam dopo-

kiej przestrzeni i przerwał komunl- motel
kaej~ kołową ~

Sietwi6:rzem..'

w··.B.;-
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Otfoerowie. ang1elsoy
Oa~sk!em Pmao.g.-am polityczny sejmu kie wyrwanie. z łona. narodu amerySłole otrzyma.li polecenie, by śmśle
finland2:klego.
ka:ńskiego około mmona ludzi mngłostneglt osobistego bezpiec2'eństwa
W Riec~y" wydrukovn.no dJuż„ . by triieó szkodliwe skutki..
-~

01n •

paą ca:rskłe1.
.
'
S~J artykuł na. temat przys~łośei
P•łlwica •o•yjukei b:rh płatna Flnlandji w ogólnośei, zaś d~iałalno-

Komunikat' niemlecki. ,

· przez rząd carski.
iBRLIN. (Urts~do~6).
. BERLIN. 9~4. - Według depes:l'l
Qtok~olmskich ~Rieoz• ogłasza list~
.:.' Wialk~ ·Kwatera· Główna; lO·gD pnbHeystów i lJOsłów dó Dumy, ldó·
kwietnia
r,;y otrzymywali Mld od rządu rosy;jskiego.
· ·
·. :wsebódnla .widowtta wofnył· ··.
Na. lHeie są na!włska. Markowa~
. . Pdy mniarkowanym. ógnitt i ..,„ Zamysłowskiego, Dubrowina i Pnriw
szkiewieza„
granlezon~j .akcji na. prl5edpola.oh sy~
Stanowisko 11kw-ainc6w„
tll&o)a nie uległa iin_ia~ie. · ·. .
.
.Pre.nkfurter Ztg•_ donosi, i~ .Ukrait\skle Biuro w S1.1wa.1ot1.~ji~ wy„
. Front maadodski.
stuaowało do MUttkoWB. imlemem ca-, .Nio nowego.
łego narodu ukrai:ńskiego oą. Karpat
laełtodtda, WłcfOWtdtJ

. .

wofr..Sf.

ałi do K11uka~n telegram z tyQ:i:epłt."'

ml, kt:ró.czą;oy 1!4i~ słowami: _
·
·
Na
gruzach
dawnego
rządu
spoBitwa pud ·Artas· trwłł dalej.
·dzłewa sil) ńaród ukr8.ińsłd, it po„
Po łdlkndniowem działaniu su„
:
• k "' d
i
r u
wst an1e rosy,,s a Je eraey na ap •
.nyeh .mas artylerjl i przyrzl\dów dt"S blik&., tak. iak tego na.1gor~eei stale
rzuoani&.. min. angliey w~zor"' rano, pragn~li na.iwi~ksi m~towie Ukrainy
po. n.nder gwaHownetn wzmofleniu. słfl ód Clun,ielnickiego at do.D.ragomano„
ognia zaatakowali linje .nasze na sze·
rokośoi 20 kim.
W uporozywe.j waloe zdołali oni
wedrze6 si(! do stanowisk Ju1seych
przy drogach, wychodZl\OJCh z Ar·
ras. PrzełamanJe frontu nie powiodło
si~. Podczas zaciętego opierania. się
puewaP,ze dwie dywizje na.s2le po·
niosły

linj~

angielską.

w7sadr;iły

ziemianki i powróciły, up:rowa.dza.j~o .
około ~o.

mtn.

ł

'

sko?O pokój na.stanie, a :mote i

· -

.

Front. Niemieckiego
·

Corooznie
.

· ·Albrechta Wuertembersk~ego

nic szozegól„

nego.
Pierwn,

b~d4 t~go wymagały;

AMSTERDAM, 10.4.. -

to w tan

Generał. . :[watermłst?z

Lud.end o rH„

osiągnę

spos~b'

Zełegrimy własne~

ksiąteozkę długu
p<>trzeb1Jję tylko

(Z ostatni.ej chwili).
Stanowisko stanów południo
wo· amerykańskich.

100 mk. procentu

LIMA, D.4. Reuter donosi_. it pi„

WIEDSN, (Ontdowo)„-10 kwie.
tnfa•.

sma

oma.-'
sill Kuby ąo
wojny i stanowisko Panamy, łączme

marek, wtenozas Kasa Potyozkowa, która. pr7'e~iet i po wojnie b~dzie istniała jeszcze 4 do 5
lat, da mi t~ sum~ natychmiast. B~de. .ie.1 płacił
za. to 5 1la~r>, ozyli 51 marek i 25 fenygóyv rooznie.
.Siora;e :roo~mie 100 marek procentu. mogQ ze
spokoiem sobie na to pozwolić, a. jeszcze pote.stanie dla mnie 4B marek i 75 fenygów.

z zatopieniem parowca brazylijskiewyratnj~ pogląd, it przyblity
to wszystko moment, w który~ Ame-

wiaiąe

ryka Południowa, wobec poozymonyoh
prz&?l Nieme:y strat1 powe~mie sta.-

11owez" rezolucji}.

SANTJAGO de Ci.ULE, 9 •.4. Do„
nieslenie biura Reutera: Opinja publiezna ~. powodu wypadków .Vf Bra~
zylji oraz z powodu zatopienia pa„.
rowca .Parana" jest ogromnie zaniepokojoną.
W kołach :J?Olityoznyoh
wiele mówią o postanowrnniu Kuby
i stanowisku Panamy.
Ogólnie twierdzą~ ~e ta czy owa
przyczyna pociągnie za sobą to, te
Chile b~dzie si~ widziała zmuszoną
do wził2cia udziału w walce z Niem~
cami.
,. ·RIO-DE·JANBIRO, 9.4-. Ag. Hava·
donosi: Ze ws21ystkioh stron Bra~
zyHi nadchodzą telegramy o nadzwye~ajnem podnieceniu, jakie wywołane
zostało prz~z torpedowanie ,.,Parany_„.
Opinja publiczna i prasa domaga s1~
energimmego natyclimiastowego wy·
stąpienia. Po .konferenc}l ministra
spraw zewn~trznyoh z prezydentemzwołał tente w Rio·de.Janeiro nara.d"" t-ninłstrów. n:t kt6rft za. wezwano
" "!
·
·ó i A i i"'f nrezydanta
pospiesznie
r wn ez. v c~:r .
.
republiki. Preżydent oświadczył, 1t
jest zdecydowany do stanowczego
wystr\pienh1, jakiego wymaga godność
muod.ovn; gotów on tak .. długo ozekać iedynie# at nastąpi ~rz~dowe
ustalenie faktów. Rząd -polecił posło 111

Nie wydarzyło si~ nic sze.zegół·'

-

1'\1ł0s1{€1

widounlia wcfi19.

Nie wydarz7fo si~ nfo szczegół...
nago.
l?ołudtHowo•wschodmo
wnła

wojny.

Zast~poa s~efa sztabu generalnego
'ff. II o ef er_

\Qtttsza.lek polny potuo1nik.

Echa ReworuCj;,
f'rzewiezlenie rodziny car.
skiej.
·

Pet. Ag. Tel. donosi: Minister
eprawiedliwośoi Kiereńskł, reprezentuiąoy demokracj~ w rządzie tymomasowym, miał oa zebraniu robotników i iohderz;r mowę, w za.kończe.
ni,,, które~1 oświadczvł·
"" ·
.; • ·
•
.Nie opUS36ZQ mego stuowiska,
dopóki będ!łe egzystowała pewność,
ił Jed1nłl: fottnł\ rządu w Rosił _jest
demokratyczna tepubUJca...-gdy~ WY·
st~tm1o w tźf\ł'.hsłe jed7nie ialrn przed„
stawiolel demokracji •. Rząd opublf..
kuje zapowledt, Jt Rośja wyrzek~
siQ w~zelkioh płnnów rozszerzeń. terytorjałnyeb, leoz zdo.bytą wolność
do ostatniet('o bronić b~drr,;ie«„
Mowa ta ~ 1nk pisze P. A. 'r.
w1warła na słuchaczy siln6 wrat.e~
.
me. Zgrotnad&enie urz(\dziło Kiereń-

· PrMwiezienie · rodziny ea:rsidej
do Skttnd.v0t1wjl dokonane . btldzie
1wzy utycm wszelkich środków 2'11·
l)eu·nill.j~crch
osobisle bezpieczens~ \~O wszyst.kim członkom fa.tnHji car- skiemu
li!He\

.

aa

wa. i t~ połeM nu6d nkraiil~ki jillkfi oiwartek przedfotyó 1rorigral!lOWi p:roz równymi ~aimie ewe miej· j ekt wypuszczenia ~sygnao.ji skubo· wldo.- :równy
wyoh na sumQ 5 miliardów dolarów„
eoe mi~d:ay innymi narodami Rosji.
Mowa Kieteeń1ddego.
Podobno Jstniaj& plan potye!'Aenia ~

Ne. południe oo jeziora Ochryda
:nasM 1roJumny atakui~oe pr.zyprowa
dziły kilku francu~óvt 3· rowów nie·
pr"yjaoielskich.

przyłączenie

go -

· Wechodnia widownia wofnp.
nego.

południowo-amerykańskie,

Zda.r)ly sifl, te z czasem będ~ potrzebował 1000

·W. ten sposób korzystam z wysoki6h
prtoentó.w i mam zawsze gotówkę I.

Komunikat ausfryjackf,

z Nowego

Jorku donos?lł\t J~· władza zarekwiro ·
wały ws~ystłtle p1u·owóe austrjacko~
węgierskie, znajdu1ące si~ . w portach
amarykaóskicb.
o-

''

,

wydarzyło si~

w ęgieRW&kich.

we.~e~nie', je~li

1956 marek

.strónacn ·Prosnes natarcia wywiadowcze dały nam H francuzów, Jako

Nie

moje

Mal'.n 2000 marek. Za nie kupi~
na. !OOO marek, a. wpłacić

połndnia akcja bojowa artylerj I atała
si~ na.der o~ywion~„
W Szam.pan.Jl ~achódniej po obu

firnp~ WC)jsk ge:nerała-fełdmars~ałka

łtttere~J

Uczynię

siQ w ogniu 1uLs217m.

Wzdłut Aisne, oraz pod Reims ł)d

je~oów.

AMSTERDAM11 10.4.-Wedłng:do- ·
niesie:d z Rio de Janeiro minister
brazylijski,. do allnw za~ranicin1ch
odmówił · przy.,~eia. posła · niemieckiego · i · poleioił, b,r przygotowaM
okr~t dla natyehmiftsiowego t odjazdu
posła.
·.
·
- ·. ·
.B. ·Z. .am lU~tag"' pisze w t~j
sprawie, i~ Jakkolwiek dotyehe!as nie
otrzymano potwierdMnia , tej wiadomości> to .jednak szczególnie za wzglę
dów na. zatopienie w ostatnich dniach
parowca brazyli_jskiego ~zerwanie stosunków Brazylji z Niemcami foty .w
granieaoh modiwości.
.

i d
pod~ ·isztt
lyczkct_ ,woienn I

Następcy

Tronu..

.l~k ·:tran-cn:udd pod Laffaux, na
p~łn9~!!Y-Wr!1~.łlód . od. Soięsons_ .uła
mał

Tale·g·ram··y· · ·'/·

Rekwizycja paPdwców auatr.·

karabinów masź7„
.nowych i' ·pnfrMądy do rzu~nia

jedców;

Zied!flo.czonym.
ści or~z programu ·sa)m~finlandzkieAMS!1ERDAM„ 10.4- Biuro Ren.tego w s~ez&g6lno~ei. Obeon& sasj& sej. ra dowiaduje siQ z Panamy: Prasy~
mu tego mfl przeoiągną6 · ~łt:J przez dent republiki panamskiej . wydał
oały młesiąo.
. , _ · ,
proldtimaeję, w której przyrzeka Sta.Na porZf\dktt df'łen.nJ'lll ~na.jdnje nom Z1ednoeMnym pomoc , Pan.runy
sif,} ·szereg ustaw i wnioi;lków; dot1- '~ obronie kanału . Panamskiego.
c:ra\oyeh przyszłego stanowiśka kra}~ Ws~ystkim konsulom niemieckim,
Nowy r!l~d. petersburski postanowił czynnym w republice panamskiej?.
jed~a.k pozostawić sa1mo\'W'i finla.~· za.broniono zajmowania: eię' sprawami
d~k1emu wi~ksz~
ani~eU da.wnta.J, konsularnemi. Ogłoszono~ ~e wszyscy
ewobodQ zdeoydoWł\nia o własnych poddBni niemiece;y: bQdą. aresztowani~
. :rządach .kraju• Ol"a"Z ó · :to.rmach sto- o ile uczestniezyliby • w działaniach
sunku polityc.znego d.o Rosji„
na szkod~ republiki.
·
,
·
Sppawa wolno6chcie6nin.
1
,
iuRYCH, ~ 10... Prasa paryska
·
..
•
donosi ~· Petersburga, te minister ,
p
•
„
spraw ngranfoznyob, Milukow, oświ&d ·
rojakt fin;niao••n•a WOJftY c!iwł dziennikarzom i~ Rosja za"'yiała
przez Amerykę.
.
„ waruµkowo~:i bera: zobowiązania·
rWASZYNGTON.
10 _ 4 ~ __ Biuro .. Turojt)
0 sprawę wolnośei cieśnin i .A.rmenję .
Renten donosi: Przywódcy stron„ . ZePwanie atcunmków pomię~
nictw demok.ra.tycznych z1d:nienaj~ w . dzy Brazylją a Niemcami.

Gotówka będzie. m1'
potrzebna

2:naozne straty.

·Na połudnłe od .Ypres kl)Ittmny
szturmujł\Ce przedarły si~ at pótm

trzeol'

Panama pomaga st„nom '

te) sumy trzech miljudów koali<~i!,
orur ut.yeia pozostałyoh dvmoh ttn·
l1ard6w na wydatki wojrHHłe Arne„

ryki.
12 miljonów nieincuw • Ameryce.
W
Daily
Mail"'
według.
„N„.
iener
Jon.•·o· al~ oblicza rsiemoów, mieszkaw11.

1ącyeh • Strmaoh Ziednoczonych
na 12 miljmtów. Z nich wierny~h
daw o ej ojczyźnie zostało półtora młijono..
Z ty(}b około 50.000 w:vdarżetlil\
·zmusiły do starania się o obywat,el·
stwo nmerylrnństde. Etl& pCJłowa (owe.
go półt.or.a miliona) ułega obowiązko· wi niemieckiej sh1żbv wojskowej, a
znac:ilna or.ęść naJe~·y IH\Wet do re~
zerw ttiemie~kioh.

wi brń.zyli,jskiemu \!fe

prowadzić śledztwo.
kaznna zosl:ała

FranoH prze·
Praca ta prze-

konsułotYi

bnzylij·

sldemu w Cherbourgu.

Wojna z Brazyljąt
Nn n~.fa::łzie minil-'ltrów rozwa.hAMS'rERDAM, 10..4 (W A'l'J Prz,Yownoj~ i wyraziło mu jedno.;. no sprnwQ. interm1\Y;111ia ~eh. ale mi- hyl.~ lu depes~e ~ Londy~u, ~~ pisi::ia
głnśnie swe zaufanie.
nistrowie przyszli U.o wuwslrn, że ta w Rio-de Janeiro mtormuJą. rn mi~~
4

•

dzy Brazylją i Niemca.mi stosunki komisja, która ma yośredniezyó w
dyplomatyczne zostały zerw8ne.
wykonaniu proiektów Robertsona.
Pierwsze strzały Ameryki.
Hiszpanja się niepokoi..
ROTTERDA:Ulł 10.4.. (W AT) AmeBERN, 10.4. W. A. T. - Pisma
rykańska eskadra no.powietrzna kwa• !jońskie donoszą z Madrytu:. Uwaga
terująca w La Feuillette, natychmiast kół politycznych, jest z powodu wypo wypowiedzeniu wo1ny Niemcom. padków politycznych, które dziś lub
pr2.ez All1erykę, wywiesiła na froneie Jutro mogą zajść i pociągnąć za so•
francuskim flag" amerykańską.
bą kryzys ministe:rjalny - zwrócona
Eskadra ta jest pierwszą siłą na to, aby usuną6 trudności, iazbrojną ze strony Ameryki, która kie wyniknąć mogą skutkiem . ró~ni·
wyątąpiła czynnie~
oy zdań niektórych ministrów o po·
W Odesie.
. ło~eniu obecnem.
AMSTERDAM, 10.4. WAT. Do
„Vorwaerts11 ' o ~ytllacji.
jednego z pism tuteiszych donosi
BERLIN, 11.4. (W AT). - „Vor·
bałkański korespondent „Times'a« i~ w&erts" znajdnie, i~ przyłączenie si~
miasto i ok~ęg Odesy są zarządza Ameryki do wszechświatowego związny przez specjalny komitet rewolu„ .ku, mającego na eeln zniszczenie
cyjne, do którego naletą -przedstawi- Niemiec-wobec kolosalnych rozmiaciel.a a:rmji, floty i robotników. Kor- rów, jakie przybrała ta liga - uwa,poracja ta nazwała się komisarjatem. żać mo~na wprost za groteskowe.
. Byłe zarządy gmin zostały rozw1ązane.

Zołnierze

· do robotników.
BERN~ 10.4. tWAT) Petit Pari... Kuźnie
sien ·donosi z .Petersburga: Delegacja„
Na wolnej
sJdadaiąca si«:i z 2 oficerów i ó żoł„
w czasie wojny

prasowe wSzwajcarii.

nierzy :regimentu gwardji, która udała się z frontu do Petersburga~ została. tam przyjętą przez Komitet egzekucyjny robotników i Młnierzy i in·
terpelowała przewodniczącego Tscbeidze dlaczego pułki petersburskie nie
przysięgały dotąd na wiernośó rzą
dowi tymczasowemu. Tscheid3e ·odpowiedział i~ nastąpi to dopiero po
-porozumieniu si~ z Komitetem egzea
kueyjnym„ Zrewolucjonizowane woj.
ska petersburskie-mają być-wbrew
poprzednio powziętemu postanowieniu-wysłane na front.
Delegacja zwróciła si~ do robot·
ników z poleceniem jaknajszybszego
zapewnienia dostawy niezbc:Jdnej dla
obrony kraju amunicji.

Niemcy o

ofensywie

angiel·

ski ej.

AMSTERDAM» 10.4. (W AT) W an„
gielskioh kołach wojskowych okre·
ślaią o hecną ofensyw~ na froncie za. 0hodnim

jako

najwy~sze

natężenie

sił

koalioH, która trwać może zaJedwie 4-5 tygodni. Brak potrzebnych rezerw ze strony angielskiei
każe uważać pierwsze stadju.m tej
ofans~wy za ukończone.
Nieświadomość punktu, w któ~
rym przygotowuią ofensywfl państwa
centralne-przeciwdziała bardzo pla·

nom koalieH.

Odnośnie rezerw - znajduje si~
w drodze do. Rosji IlQWa angielska

ziemi helwecklej zaroiło si~
od rótnych agencji prasowych,
k.t6re w interesie poszczególnych narodów oddziaływuja z tego neutralpego kra]n na opinj~
publiczną Europy.
Od mit:siąca istnieje w Bernie i dżiałalność
swą rozpościera na całą Szwajcarlę rosyjs\ie
biuro prasowe, założone staranieni Bibilrowa.
charge d'affaires rosyjskiego. Na czele jego stoją: Wł. Wiktor Toporow, korespondent .Rieczy"
(dawniej w Bułgarji) i Leontjew, ojciec panny
Leontiew, sławne! ze znanego zamachu w Siwaj·
carji. Biuro to, jak donosi genewski korespon·
dent „Dziennika Narodoweg;,•. zajmuje . si~ i
sprawami polskiemi, przeważn;e w duchtt koncepcji kadeckich. Prócz biura rosyjskiego istnieją jeszcze agencja bałkańska i agencja· serbska,
obie w Genewie, agencia łotewska w Ba)ylei,
oraz agenci a rosyjska „ Wiestnik'" (Swatkowskl)
i znana „Nord Sud• w Genewie.
Wszystkie te organizacje widoczne są zaledwie na zewnątrz i wedle ogólnej opinji zaimuj~
się raczej oględnie mówiąc zbieraniem ind
formacji naw;ązywaniem stosunków w sferach
szwajcarskich 1 obcych. stykających sięi mn 1eJ
lub więce] z ruchem politycznym i dyplomatycznym. W ostatnim czasie kratą pcgł_osld o sfu.
zjowaniu wszystkich. tych instylucji pod patronatem biura rosyiskiegÓ dla po1o:l!enia tamy
działalności n:ezależnych biur prasowych.
Do powyźszych dodać trzeba jeszcze pewną liczbę b'ur innego rodzaiu, które niemal
bez wyjątku reprezentują narodowości cesar·
stwa rosyjskiego: „Bureau Ukn1innen ~n Suisse"
(Stepankowski, Lozanna}, „Bureau de Nationalite
de Russie" (Dan~ow, aern), „Pro causa iudaica•
(Zurych), „Agence Polonaise Centra 1e" w Lozann'e.
Dla ttzu 1 ełnienia powy±szych informacji nale:ty dcdać, :ie na czate agercji „Nord. Siid" w
Genewie stoi polak, Naimski z Warszawy·. kt61 y
zjechał tu z Bukaresztu, gdzie zajmował imało~
gi~zne stanowisko.

-

W

plęknej

Ostatnia przepowh?Dnia

pani·

francuska ·w:rótka Madame de Tb.ebes (.Anna Sa:vigny), 1ma:rła. w grudniu zeszłego rokut ogłosiła.
na. krótko przed śmięrcit1e swe przepowiednie na r. 1917~ · Znajduje si~
wśród nich· nast~pujący ustęp:
W oj na skończy si~ w marcu albo we wrześniu. Uwata.icie: w mar·
p:rze~yje cała

cu

Europa gwałtowne
nie zdecyduje
wojny, to w takim ra-

wstrz.qśnienie.

ono o

końcu

skończy si~ ona we wrześniu. ~
Zakończą wojnę; nędza, głó dł :rozruchy głodowe. . J~den z mocarzy
tego świata st:raei -p:rzytem swoje wielpaństwo. Los ścig~ pewną ce~
sarską ,-Osobistość. Nie widz~ znaków

kie

zwycięstwa

na je1 hełmie~
We Francji tłumaczono te prze·

'JlOWiednie na njekorzyśó Niemieo... Pani de Thebes natomiast milczała.

roztropme.
nHy si~ na.

Dziś przepowiednie speł·
szkod~ ,jednego z koa.l·

antów•••

Wypadałoby poc~aka6, c~y

ta przepowiedni si~ spełni.

Ze
)(

sku fraocuskiem.
.F'garo" opisuje

ze

słynną amerykaAską

artyst.

I

D~ SPRZEDAf-łlA, .

jak rówmez i urządzen~e dla hodowli kroliKów
podług najnowszego systemu. Wiadomołf; Łódź,

.Konstantynowska Nr. 51 m. 12 lewa
oficyna .. 11.... gie P~l!łłro.

sprytne

Ofiary.
Za niestosowne zachowanie się wobec p. Z.
M. składa E. O. 15 mk. dla ·Chrz. T·wa Dobr.
i 15 mk na "Gniazdo".

willi

r

:tądaniu

przy

ważnel

. stare sztuczne

sztuk

przy wniesieniu do księgi dłu·
g6w państwowych
u 4 i pół proc · asygnaci e'!sbrbowo (wylosowane po 110..:...120
.>
proc l
98,.~'
Szczegółowe warunki zapisów na pd:
s~ do przejrzenia w kasie poticy nel. Zap
się jednaUe można na btdą. sumę. dzfe
przez 100. ZapisuJąoy się mogą. po~ ....
31 marca r b. w każdym czasie Wpłaca•
dzielone łm sumy całkowicie
·
Obowiązani oni i;ą zapłaeićt
,
30 proc. od pn} dzielono im sumy najp6
dnia 27 kwietnia r. b •
·..
20 proc. od przydzielonej im sumy naJp6

dnia 24 maja r. b.

·

. ..

25 proc. od przydzielonej im l!ltlmJ nalp~fa i~}'
dnia 21 czerwca r. b.
, '•c{
25 proc. od przydzielonej im sumy najp6inłe · ..
dnia 18 tipea r. b.
,
.
Kto się zapisuje na 100 marek. mota nfUQ!' ··•
e dopiero 18 lipca r. b.
· · · · ·~~:;'";o.~
Pofyczka wolenna mowu nastrocza bar~i;Z~~
wygodną lokatę kapitał6w. Za powno~6 reoz}' ~tr
Państwo Niemieckie.
•
·
Również i ł!1ały C%łowJek mote swo}o pit->.
niądze ulokowa.c :ii:afdobrym procentem absolutnJlł· . ,, :
pewnie.
Lódź, dnia. 14 marca 1917 r.
Cesaniko-Niemlecti Prezydent PołłoJi
podp. Loehrs..
.

dotyczące

wprowadzenia czasu letniego.

Wojenny Dziennik rozportądzeń dla Gene;Warszawskiego N! 55 z dafa '
15 marca 1917 r. zawiera nast~pu}ąco rozpO!'Z\·
1
dzen1e z dnia 10.3 1917 r.1
·
W. połaczeniu z ror:porządcentem Rady Rze,.,,
szy z dnia 16. 2.17 r. dotyczące wsfecznego ttrze.
nies•enta godzin w c~asie od 16 kwietnia ·do 16 ·
września 1917 r. nakazuje dla Generał-Gtibern~ \
torstwa Warszawskiego:
I
1. Oznaczony pod Je 2) czas prawny w Ge. ,
nerał·Gttbernatorstw!e Warszawskiem liczy tri&
średni czas słońca 30.stopnia szerokości geo~
graficznej
na wschód od GreenwiOb (CZłltll

ll'lłł-Gttbernatorstwa

letni).
2. Czas. letni

.
rozpoeeyna.

.

si~
dnia 16
rano podług czasu'

kwietnia 1917 r, o godzinie 2
teraźniejszego i końozy się 17 wrze:śnia 1917 r.
o godzinie 3. rano w myśl niniejszego nakazu.
Publicznie umieszczone zegary winny być 16
kwietnia 1917 r. o godzinie 2 rano na godz~n~
3 posunięte~ a 17 września 1917 r. o godzlnle 1
3 rano w myśl ninlei szego nakrnu na godzi°' 2
~ci~

.1

powstaląceJ 17 września 1917

3 Z

pomię.;'

dey 2 a 3 1 ano podw6!neJ godziny pierwszej
z .nich winna być oznaczona. jako 2A, 2A 1 mi. 1
nuta i t. d. a* do ZA 59 mil'lut. a druQ& - łaio
ZB, 2B minuta at do 28 59 minut.
Obwieszczono.
Lódź,

dnia 30 marca 1917 r.
Cesarsi:o·Niemieoki P.reZJclenł Pololi
Loehrs.

etn "ry bus

zgubił pa.szpon nie·
~miny Widzew.,

mfMkl wydany s

LeRarz Dent~sta

otrz.ebne zdolne prasowaczki i
praezkl. Wiadomosó ul. Widzew-·
ska .M 32
,~otrz.etmy

~

jest

st.róż

z

~

przyjmuje od 10-1 i od 3-7.

.
·. ·
' b
nakl!lsdafl'za;,a·
«i ~u
..,, f t

li!llll

doórł}

rek.o-;
. j
potrzeb·

rnanriaci& Nowy Rynek: M ft

~tróż

zęby Nakładacz

<'Rłe l_połf!~ane, Oraz szczęki,
złot\.", 1 kwity lombardowe. -

·

pożyczke ·państwową

proc.

ó

u 5. proc. pożye_zkę pdstwowl\

Tadeusz Zawadzki składa na biednych do
uznania red. kop. 50.
Zamiast kwiatów na slub p. Mar]i ZauJdeniclde} z p. Samuelem Turnerem S Z składa
na kolonje letnie dla dzieci żydowskich rb. 1.-

c?:iysty, silny, chętny
ny. św. Beneriykta. M 88.
Pl'7'6dam resonę w dobrym stAnie 1
z nlaszoweml siedzenia.ml nl.

Kntna M 56 u blachllTZ&.
~tróż polr1.eony o1. zaraz Wiado ·
ila mośe 11l Zawaihłra. M 17. · •
~zafę Sklepową 2 l pół metr& I
iiiilł _:;izeroka., 48 em głębok;ą l,metry i 35 cm wysokął oszkloną ~:Pół··

kami i faenami, ma.rczowaną · Oł&Jno,
bronwwo-za 4:~ rs. sprzedam Łódt 1 1
Kons~-tntvnowska

J\9 10 n1ie'l7.k. 2

Ulica. NOWO-CEGIELNIANA potrzebna od zaraz.
apicerzy, del{ora.tor.;y ora.z stola-·
rze meblowi po\rzebnl za:raz za:
Nr.. 10 m. 18, M. KOHN. Przvj- Wiadomość: w administracJ"i
mu1e od 10-6 po południu.
dobrem wyna~rodzeniem; :pierwsze.ń-:
stwo dla spee}alistów. Adres. Poznań
Urz~dowo pozwolono.
. 3
.N. Kurjera Łódzkiego".

T

Szafę

bardzo tanio

w woJ.

uchowanie się
młodego niedfwiadka-ulubieńca tołnierzy, który pełnił służbę na froncie 7achodnim.
Otóż, gdy wobec zbłiżai~~ego s;ę ataku ga•
zowego założOD::l mu na buzię maskę ochronnaWO' owoiczy mlś, n 'ezadowolony z tej maskarady
w poście - póty protestował· przeciw narzuco·
nej mit przemocą .ozdobie twarzy•. at wreszcia
udało mu się zerwać maskę i wystąpić otwarcie.
Żdoierze nie spodżiewali si~ jut zobac1:JĆ
swego ttlubieńca 1.ywym - można sobie l ednak
wyobrazić ich radość, 9dy po przejściu chmury
gazowe' - niedźwiadek wygrame>lił się nagle
z pod śniegu, i uciesznemi skokami dawał po2nać swe zadowolenie.
Instynkt - zastępujący
u zwierząt rozum - doradził mu wy\:opać •amę,
w głębi które! utknawszy sznupą w śniegu,
przeczekał niebezpieczny moment.

rz
i r

za

Obwieszczenie,

świata.•.·

Niedźwłed.t-ochotnikiem

potyczkę państwową.
Cena pożyezki wynosi!

IS;. GORDIN I
Konstantyno~ska 18, 5

Bardzo

częściach

i resz.

-

po 3 pokoje z kuchnią, werandą i wszelldemi wygodHmi.
Przy szosie Ate1csandrowskie), I
komunika1·ja tramwa·owa. Wiadomość: 'Q. lekarza dentysty Ritta, Piotrirnwiilka 126. -

Kupuję
Tragedja duszy kobiecej w 5

Jeśli

zie

mieszkania

Po raz
pierwszy
w .t.odzia

Zhebes.

Słynna

.dwa letnie
Po raz
pierwszy
w .t.odz~.

łe

OBWIESZCZENIE_

Mieiscowa Cesaroko. Niemiecka kasa poił~~;
Spacerowa 14. przyjmuje zapisy na VI ·
·. · ··

mahoniowa..
Łóżko · mahon. r~zbier,
.,. aszynę do szycia
Singera.,.
Stolik kuefrenn:y
i r oz ma i tą damską
garderobę i in. rzeezy.

Poludniowa. 241
stróż wskaże.

Fa bry ka me bl1. Józef
ul i~a. Beri ńs1rn :u~ 8

Sroozyński.'

ywany x:redeos. luiitro. otomana
i inne drobiazgi, gazowe la111PY

OGŁOSZENIA DROBME1

. wyrlzlerźawlenia na do"odnyeh nat,yehmiast sprzeda.le. otaro-0„gi&l·
warunkach 6. mórg :ziemi z za.bu... nhna M 17. m !).
dowaniem~ orlleglośó O ?Wiorst od Ło
ażne dla zadadow ns.uirnwyeh
ifzł
Wiadomość.. sklep lrolon1alny
Oprócz robót kobiecych Jak:
Śre(jnia ~8
·
hafty. włóczka., krój, szpa.gat, siatka:
ga1s.ateryl · petykowei J
wyna1ęeia od l lipca. 7 pokot wyuezam
odpowiednie: dla doktora. Nowy wiidinowej. W godzina.eh popołndrifoa
Rynek .J'.I~ 6.
wyeh uczę u siebie. SH51d w teorvi
Henryk KFo_p_e-zyn-.'.:'"s"':"k":"i_z_Q\_Uo.:-bi~t-p""'s._s_6_p_or-t 1 w praktyce. Nauka gruntowna· Ceny przystępne. Lódt, Zgierska M. U.
ntemieekł wydany w Łndz1

W

M Putowa
I
puwo\111 wy1az•ł11 8prze•1a.m: me.
•
bla i rower firmy · „Ormonde"
Ulica PrM1h:a.lolan" N! 40 m 23
"'.lt'ag1 uął paSt1porr. wy11any w · m •.

utynowana nauczycie łka

•

przyga.tawbt celu1ąeo do nlższyGh klas w11r.ystkicłl ezk:ót prywat
aych, wyucza. też analfabetów w krótkim er;asle języira.: POLSKIEGO. N:EMIECKIEGO i ARYTMETYKI do. buchaiter}i.
Ceny }1rzystęone
· Benedykta. H hnies:r,k. 28 ).

6

Łodzi na imię

skieizn

·~„ai;llll\I d<J\171)11

Miel111ła.. Kurow-,
·
.!'i fo5;,<)ó Qdo&iału

I '"ó,lxlrie~o Ws.rs.,.1tws1tiego Ak•
Tovan;rstwa Potye1kowego
Z11eho<inla. No !l

eyine~o

Zygmuntowi St.m:l.n\llfłl\; slera.rtziono
paszport .niemieold w7dAD1 "'

Łodzi.

