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1ii:-:::~~ena 6 groszy. ·w %glem I w yabJan!cach Bgroszy. Z 8o8ałlc. nusłr.10 grmy.
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na iochóD
sobotę,

d. 21 i

.

Xasy

Niedziel~

Przezorności

sobot~~

pół

::e..-

dnia 19

Frzegtąa

,qrt. teatru polskiego

i P

pół

I

wieoz.

Błeszczyńskiego.

d. 21 kwietni a, o g. 4 po poł. po oenaeh najniższych (od 10
do 50 kop.)
i we wtorek, d. 24 kwietnia ., o godz 7 i nół. wlecz

p-r. ,,

ios n . i

Sztuka

współczesna

· w med.ziela.

I ńs ie11

w 3 akiach W. Bun'kie wioza.

d. 2.2 kwietnia., o g. a po poł. I w środę cl 25 kwiet. o g.
1 i pół wiee21.
Sztuka w ó aktach !lgd a5• z IY"~,;~.AL11e
K.
H R?slwo (6 obrazac h)
"'1J
U
Bmr
Rllll - ll~fll.!ll'M
rowsJne~o

11

ser

kach a) i b)

EK 0-

biały,

ja la

:=

eheemy nabywać stała w dużych partjaeh. · Tylko poważnych dostawców
oferty będą uwzględniane. oferty sub.
Mleko• składać w admjnJs traeji „Go• ·
dziny Polski" w Łodzi.

- orządzenl. .e
ROZp
__
I
,.,4otyuące

walu ty w gene fel-g uber nato rstw ie war . ·

szaw sk.ie m.

§ 1. Jedyn ym prawn ym drod-

Idem płatniczym w generał-guber.
natorstwie warsz awski em 1est polska
łnarka. Rubel przest aje byó praw-.

:aym środkiem płatniczym w. ge·
~D8rał·gubernatorstwie warsza wskiem .
·_
§ 2. Jeteli w przepi sach praw~

: ,ł'!JC1i. rozporządzeniach l~b przy wy-

•csan iu podatk ów public znych wy1;1,ieldony jest - l'Uhel, - ,jako środek
··tłl).tnłczy~ zostaj e on zastąpiony prze~
m&ł'k~ polską p-0 kursie 1 rnbel:m :2.16

marki polski ej, jeteli jako środek
płatniczy jest wymie niona marka nie~
mi-eoka, zostaj e ona zastąpiona przez

mu.kc, polską..
· . §- s„ Wyzn aczani e w ru
__ blaoh cen

słuty dłużnikowi

prawo

pokry cia brzrniąoyoh w rublac h zo
bowiązań walutą polską, po kursie 1 rubel- 2.16 marki polski e.

§ 7.

przepi som
wa~nienie

kwie tnia

1917 r„
_____ _____ ___.........................._....,_......................................
.......

wiecz.

d. 22 kwietn ia, o godz. '1 i

sztuka szkoln a w 4 aktach Kazim ierza
W

-.,.-..--::

ian a Nr. 63.

Czwar tek, d. 19 kwietnia., o godz. 7 i

~ezonowej
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\VYkrocze nie przeoi wko
§ 4 i 5 sprow adza unie·
tranza koii prawn ej.

§ a. Marki polski e mogą być
jedyni e za pozwo leniem polski ej kra·
jowej Kasy poQ;yozkowej przesyłane
lub zabier ane poza granic e gener~ł„
gubern atorstw a warsza wskieg o. Po·
zwolenie test zbytec zne, leżeli idzie
·
o sumy me wytet 3,ooo mare k po1~
skioh, jednakowo~ nie mo~e ta sama
osob~, bądź firma w ciągu
o
dnia' przekroczyć sumy s,oovjedneg
mar~k
polski ch, w ciąp;'tt miesiąca ka.feudarzowego _ 10,000 marek polski ch.
§ 9. Wszel kie zobowiązania. płat·
nfoze w marka ch niemie ckich mogą
byó regulowan,.e marka mi polskiemi;
wszelk ie zobowiązania płatnicze w
marka ch polski ch mogą by6 reguło. wane marka mi niemieckiemi. § 10. Wykro czenia przeei wko
niniejs zemu rozpGrząrlzenfu będą ka·
rane grzywną do 100,00 0 marek: pol·
skich. i więzieniem do lat 5 lub tat
jedną z tyeh kar. o ile w myśl innych praw karnyo h nie grozi ka:ra
wytsz a. Niezale~nle od kary mog~
być konfis kowan a na. rzeo2i państwa
wartości, stanowiąoe przedmiot, po·
d!egająoej karze tranzałrnH. w szczagółności zaś towary s któryo h cena
nie jest oznacz ona w marłrnoh pol-

"-·
,
h
t
„waró w. przezn aczony c na spr e~
:d.aż, jest wzbronione; na przyszłość
1lla1ą by6 ceny wyznaoz<ine tylko w
DU\l"kaoh polski ch.
- , _§ 4. _Zabra nia się: a) dokonywa:Q sklch. W Tazia niemołJliw.ośo
i lronfł;w l'Ublach oper0:oii prawn ych, . m~j~- ak:aty iowarn. mote byó zatąda.
na.
~7cn za ;prz?dm 1ot wypłaty p1e~1ęt- opłata. jego równow
artośo~.
O He,
'~e,· speoja lme zaś kupna wszel.luego dopusz czono słQ wykro
prz&,odzaiu; · b) do.koBywa6 _ wypłaty w clw.k:o podda nym :niemiozema
eckim
lub
&~bla-eh; dotyczy to w szesególnoś~ sób. do łdóryo.łt daje
si~ sasi-Oeowd
~et wypłat prao .zarobk~wyc' pem1J1 ~ 156 wojsk. ked~
'~::komorneg~; o) wystawiać w rubłack wymie rzenia kary kar„ wówcz as do
miarod ajne s~ fłi\·
,:f'rywatne i publioz~a dokum enty, o dy wojskowa.
_
'..tle dotycz !\ wypłat pieniężnych (we1t 11
„
ł
d
i
i
i
a.eH
słn
8
·~-sl1111.
czeki.• :raohu nkt kwity. oferty ,
• lfhow
a m n s- r
"'
,
u„
&y ~pra.w6
dopUl!J~czania
ków
"lóbowiązania . dłutnłoM
WBBeJ.Ai&ge wsgJtd em pnepts ów ro»porwyjąt
iądzen:ła
c100za1u- U.d.).
-.i i .
' §15. PrBy handl u papier ami pu- .auD •Jszeg o.
;,c~llea;nemi, któryc h cena oznacz ona
§ 12. Ros~di~nie wchod zi w
-· c:'!~st W nblac h, wzbroniOD6 1eat uisl- &yłil dnia
26 .kwietnia 1 IH '1 rok a„
:ezanie ·równo

poUtyczny.

eharak ter, uczynnośó i

rozległą wiedz~.

Od wczesn ej młodości ujął za piór°'
gdyt po ukończeniu wydziału praŁódź, 19.IV 1911. wnego w uniwe rsytec ie warsza wskim
pracował w Kurjer ze Codzie nnym.
Oiekaw em jest porów nanie statyBtyczne sił zbrojn ych obu stron, zma· gdziePo przeni esieniu się do Łodzi,
otworzył ka.noe larifl adwokacką
gających si~ w obecne j wojnie po„
i
cieszył sifl :rozległą praktyką, ś.. p.
wezech ne1.
Laga.n owski nie porzucił pióra. PisyWedług statys tyki z roku 1912
wał .kores ponde ncje do rótnyc h pism
ludność całego globu ziemsk iego Hwarsza
wskich , w któryc h poruszał
ozyła 1,600.0 00,000 głów. Z tej liczby
ró~ne spraw y i tematy , dotyczące Ło
na stopie wo1enne1 znaidu1e się prze· dzi,
był współpracownikiem pierws ze·
Hło 1,460,0 00,000 ludzi. Neutra lnymi
go
pisma
łódzkiego; wydaw anego w 1~
pozostało tylko 140 mi1jonów, co stazyku
polski
m p. t. „Dzien nik Łódzki 111 ;
nowi mniei, nit 10 proc. liczby wo* skoro
zaś
w
1uiąoyoh.
W :obozie koalfoH walczy „Gonie c Łódzkilutym 1898 r. powstał
",
(obecn ie „Nowy
1281 milion ów. Po stroni@ panstw Kurjer
Łódzki), ś. p. Karol Łaganow~·
eentrAłnyoh walc?!iy 160 miHon ów lu~
ski był 1er.inym z na1gorli wszyoh
dzł. C3ylł 1aśniej rzeoz określając,
i najwybitnie1szych jego współpra
zwłaszoza biorąc pod uwagę, że stocowni ków; w ostatn ich zaś latac.h
RUnlri z NiAmoami zerwały Kuba,
swego pobytu w Łodzi umieszczaJ
Guate mala i Brazył1a 1800 mil1on ów
Judzi różnyeh pa-listw, ras i narodo· swe prace w „Rozw oju".
Pisywałartykuły treści polityc znej,
wośoi w ten lub inny sposób walczy
z -państwami oentra lnemi, eo sta· epolec znej, prawn e}; tłumaczył artynowi 80 proo. ogółu ludności globu kuły z obcyc h ,języków, pisywa 1
streszczania i t. p.
ziemsk iego.
•

Przed przj~pieniam do .łrna.Hc)i
Amery ki i Chin walc2'Ayło po stronie
koalioli soo a po stronie państw cen~
tralny ob 160 miljonów ludzi.
Koa.lic1a zatem zdołała uruehomić przeciw wrogiemu sobi<:.\ obozow i
80 proc. ludności globu ziemsk i ego.
-lJ potęgą tą walczy zaledw ie 10 o~ęść
zaludn ienia ziemi, bo mnieJ· wi""oeJ
'\!
10 częśó jest neutralną.
Atol! jak si~ okazaf o w wojnł@
obecne1 nie tyle siły poteno jonaln e,
ile dobra organi zacja mi1ita rna i go-

W roku 1905 ś. p. Łaganowski powróoH do Warsza\vy, gdzie porzuc iwszy praktykę adwokacką oddał się
wyłącznie
publicystyce? prowadząc
jako redakt or „Gonie o porann y i wie0:6orny". Po zorgan izowan iu sądo

wnictwa.
jedneg o

polski ego

z

stanow isku

powołan_o go0 na
sędziów pokoju J na tam
pozostawał do czasu śmier~

t;,lnej chorob y, która w dniu 11 b. m.
przeal~ła nić jego tywota .

z pod

wyszedł

pióra

ś.

Łaganowskiege

p.

tom po@zH p. t. „Znmt enia".
oraz zbiór feljeto nów, cieszących się

epodarcza~ t.udzie:t umiejętne wyzyzdoby czy nowoc zesne] tech- niegdyś dużem powodzeniem.
J:iył to człowi~k. zacnJ:, ~obr1
nlk:i i nauki gra1ą ua1wybitniejszą
rol~. Pod tym zaś . względem prze„ patrio ta, gorąoo m1h1)ąoy z.iemł~ OJ· .
waga iest po stronie obozu państw czystą.
8.

slranie

centra lnych.

Jest to wynik niezm iernie oleka„

WJ i poucza1ąoy dla statyst yki.

ron i

Ł.

Hi„
stor1a ludzkośoi nie znała dotyohozas
podob nego ustosu nkowa nia sił, wy- _ z deparł:~menł:u
s~rawl~
ra!tająoego eię w oyfrac h. wpros t za- wiiedliwośa&l
Wobec komeoznosol
wrotny ch.
ustale nia w ozasie na1bli~szym list~
Na mnieiS Z!\ at-0li skal€'l. to ima· prawn ików n6lskich , którzy
by mogli
ezy przy
oyfraoh~ nie tak przeraża~
urzędy w sądowniotw~e fH~~
1ąoo imponująo:v.oh. zdarzały ~l~ wy- ob)ąó
ekłem, depart . sprawiedliwośm Tympadkł, że przew aga uzbrojbm~, wy- czasowe1 Rady stanu wzywa wszyst
.:
szkole

nia

militarnego i poozume miojczyz ny stawiały opór l!!lłruieozny , ba-na wet zwyeil)S.łd o wiek»
przewatająoym l!!liłom.
Tak bvło pod Mar&tonaim. w stfi:ro~ytnei Graejf , łak w Polsce w epooA
napad u tatarów , & iut najwym ownie1 •
uym dowod em 1n·-zewagł. wyszkol.,_.
:nia mllłtarneg-oil nzbr~1en1~ uozu& •t.ywiająoyoh woh'!lłro 1 genrns zu na7

łości

.kioh prawn ików, którzy _otr~ymn.l~
td depart amenh t sprawrndlłwofi_o:
kartki statyst yczne,

a

nie zwróo1!1

ich dotyohczas, aby ~echcie~i Wff.HH:nić le i zwrócić .niezwłocznie do de·
partam entu (Mazo wieolra

·n. .

Zarau m. depart ament pr0!!11 W,e~
•szy 9tkioh -prawników, .dórzy n1e
ot:r?iymaH dotyohozaPi ~1.rtelr. a-taty·
styoznyC'ih. aby przyby it P? ioh od
czelnego wodzea nad przewa taff\OY IDl biór do depart ament u osobtśo
le lub
siłami wroga była bitwa P?d !fie· •riysłali a.dregy Bwoie.
dni· u""fil pod wod.5'.SI Jaaa Sob1e1kle1PA :_
a.... ..11 ... llat>o dcuva . P. n1. goł.6we."""li
e-w ro.ku 1683.
:aia do zwołauHł. w Wars~aw1e z i az.~u
fit. bi.
delegatów Rady Nar~do~e1 1u~ ~~~ _
rozpor. ze:ty. Na. prowrno11 o~bywrn.:·
j t
&ift ubran ia przedwyboro~e 1 w1bo
.
p.
r7 del6gd ów. ijazd ma s1~ _odbyó wt
l'ttblaeĄ .RospOf!\U\dHnłe !I dnia 8 k.wietnła
fr
8f0i
.
~il.ff_
4710\
f,ł(i
,
po-0z1,
.tka.oh maja. Vf ~jeitd:rne melb
poisklo .k 1016 :r. (D~ roliJt. 1'i M, Hc2!. 7s). 1
1"
fd. a
ygi~8
N

wartości W
·~ zapłaoie w marłnu3a

lił.dsiał około aoo dele~atów.
\:ab ».iemieckłeh :mie wolno us.kutec„~ grudn ia HHł r. (Ds.·
rozp H Nil HB}
w dniu d.:d:s!ejHym w Wusn ·· _ Pri•le kcjs UtcH"'&
.~dae :ronac.hunin1 po .kursitt wytuy m, i 20 styczn ia) 1910
otle.:ee J~B„
6
(~z. rodpi ! wie odbył aha w god1iH(3A -,rHdp o- 11lłnty. Dziś, jutro
1 r.
.,.~. 1 rubel - !.16 nuu·ki :po!- ~e!:~nifo~~! uhtg&A
i w sobot~ w Sali
w 1• n łł 1t · łudniow.rcb. p0grz~b li. p. K:an:oi1. Ła· l:cnea
.,lkie.

"_·-_- _ · § ł. · Pn&&p\ey § 1, 4 i i

Iii&

do- _

·y~\: .1.) aobowiąn:d płatnic1yoh, któ„ _

.,~:p,a·w•tały p.ued wejio~em w iJOie
;JllłF9ll!ł1go rozpor~ądzenia; b) @zym~
, ~lł~ci 1nwny~h, 1p@wotlowanye.I.
;/".~~rei~. Jedna k i W Volt W1JH\d„
,J°"'v.

-''

rtowe) (Dziel.na ?'.t! 18) o godz .
<Wii.nowtSkfogo, ad wo.kata pny~ięgłeg•. s wiee:noYem od b@łdii
si~ od.~zyty e~~
Wan.u .wa dn. 14 kwietn ia Ulf r. fitera~ i plltblie;yety Die,<.n
~lednlej nioneg o autora wielu puc z z1.kres
u
Qenerał jlUber ndor
miary.
byiy i:i 1.liera okie}- p. Cezarego J'elvon Beseie r.
Ku~l Łagano1nilti ll7ł
Jenty.
. .
.
~
lthłłośoi~ bardH popwluną w Łodii
Preleg ent mów16 będs11 e )ednym
i pewlNietl.hlll'ił ~.i('~~ u. :urłj pawy » najwJ~ks1ye.h. drama
turgów eUN·

a. ,.

•8@-

-J

~ _-

pelakioh XIX w.> geniuszu Skandy· przezuaczooe do sadzenia ~lemniaki przedstawia wizerunek króla Jana
nawji, największym be?Jsprzecz~ie - rzeozywlśoie na ten UżJ1tek spo• l\azimierza.
·
twórcy norweskim-Henryku IbsenIE.~, trzebowano.
- Kurs~ wakacyjne dla nau„
jak

również

o jego

twórr,zoścL

P. J eHenta ztmalizuie trzy naj*
ohe.l'akterystyozniejsze dzieła ibse„
nowskie: ttBrand"', 9 peer-Gynt" i „Pre„
tandencł do tronu". Odczyty te wygfos.lśone kilka tygodni temu w War„

- z

Koła pomocy

legio·

dla

nistów„
WobM przekazania Jegjonów Radzie Stanu, jnk zawif\Zku
ttrmH polskie], ICoło Pomooy dla I~gfonistów
ulegnie
przet.worzenlu
:na inst,vtucjQ pomocy dlo. wojska poi.

czyc!iel&ł'łtl!a pr-nwincjonaihme"'

go- Zarząd Stow. nauózycieH ohr~e·

śó~an m. Łodzi postanowił w roku
bie~ącym ?JOrganiiowaó w mieście na·
sMm Kurf:la wakacyjne dla na.uczy~
cielst\va prowim~jonalnego.

kra~:dde:
- Stróż złodziejem. F'rzy ul Dzielnej 28,
dokonano w•ększel kradzieży z mieszkania jedne.
go :z lokaforów Kradz'eż popełniono w czasii,,
· kiedy właśeiciele mieszkania udali się do teatru
żaś ~łużąca wyszła na miasto. Skradziono łdlkas~
rubli srebrri-eJ monety rosy!ddej, biżuterJę . ł ~ar.
d~robę. P;:id zarzutem dokonania krad~łety U'Wię.~
~1000 strata teg:>t domu, którego widziano, J!lk
z drttgini osobnildcnn wynosił toboły, :ii; okrad.2io.
uago mieszkania. Złodzieia zdemaskował pewi~m
żoł.11łen;, ltt6ey był miMowolnym świadkiem kradzie:"y
•

s~awie w teatr~a „RozmałtośoP11 ole„ akiego.
. W zakres p1•ogromu Kursów pó„
siyły sifl niezwykłem powod~eniem.
·od obwili . wkroczenia legionów wyzszyr.h wejdą: 1netodyka !iauoza.*
sprawie obchodu IPOCZ· na złem1t} KrólErntwa, organfzację 'PO· nia~ dydaktyka, rzec3y polsJne~ z 11° - Stan niep'!"zytomny„ Przy ul. Cntantar~ ;;c
nicy 3 Maja. Dowiadujemy si~, mooy Jegimłistom podj~ła Liga Ko- względnie niem na} nowszych. zdobyczy uaj J'fe 10. zna.leiiono OO·letaią kobietę w stanie·'
ulepr:tytomnynt
ifj w łonie Komitetu ()bohodu S-go błet, jednalnte wi;kutek wielu braków t>edagogiki.
Wezwany lekarz Pogotowia odwiózł tą do
Ma1a coraz więoej zwolenników znaj ... l dorywozego prowadzenia tei akcji
Dla oprac,o_wanła p1·ojektu po„
du1e myśl uozczen1& tej pamiętnei na początku roku 1916 uzyskano za- wy~szego i wprowadzenia w ~yoie 8 zpitala Poz:nańaltich.
- Poll"ód w dl"Ocb:e„ 011egdal. rano . włość:.
dła nas rocznicy w sposób więcej legalizowanie Koła Pomocy dla le- \)OWołaną została
odnośna. komisia jnnka Władysława M. rdąa ze Strykowa do Lodzi
-praktyczny l odpowiada1f\ey -powadze g1onistów. Założyciele.mi łódzkiego orgAnizacyjna, do l(tóre1 weszli iako około Radogosioza dostała b6U przedporodowych.

,_ ·w

chwili, a mianowicie, a.by
kosztownych demonstracii
w:nątrz„ złolty6 w dniu tym
ofiary :na fundusz niesienia

ludności

dla najb1edniejsze,j

zamiast Koła byli: d-rzy Seweryn Sterling,.
na ze„ An.toni 'J.lomaszewskf, 'l1renkner p
odnoflne Wo)cie:ehowskł i inni.
' •
pomocy
Po wvcofaniu legjonów z frontu
naszego i owroofe do Ifrólesiwa na l{wnter

miasta. Jedna z firm młejsoowyoh
i zaofiarowała sie
z pewni\ sumą na ten cel - zamiast
dekoraoji okien wystawowych.
- Z okazji l•go Maja. · W dnh1
zrobiła początek

s · maja. r. b. »Macierz Połsk&. ~ ur?.:ą~
dza w Sali Koncertowej przy ulicy
Dzielne), uroczysty obchód, nt1. pro.
gram którego

..,Lutni",

zło~t\ się śpiewy

chóru

ode~yt okolicznościowy, de~

A:lamaoja i t. p.
W 8 4 mło klas~ Gimnazjum

P.A. Zimowskiego od

rołm

przys~łego

szkolnego ptwarta b~dzio kla-

g spo Lile.

.

..

•

Do 81 grudma 1916 r. Koło he~yfo 90 członl\ÓW, obecnie liczba ta
wzrosła do 125.
" l l j ,L i . _ t
1 ,
.PrL,y •I? e SLfl Bl~ CZ ery se1\CJb_.
a mtanow1cne: finansowa, zapomog-o·

3

w

Zakład

duchu

wym.

prowadzony

ehrześćjańskłm

pra<H'iy iecz w paźdzletuiku roku uwyraźnie bieu-łego wslmtek rozhlmu 11.v I idze
'"'.
.
. , .
. .1
i narodo- Kob1et
pewna czc,;sć Hn czlo~1k111. wye
siąpiła ~ Koła, .Jmicujq.o i znliłada~ąo

- Podatek mieszkaniowy za od,dzieiną; placówkę.
F d
K ł
kl -~ .
,
rok HH7. Dowiadujemy sh~, ł~ liun usze
o a s Rułl:it\ Sl~ ze
sty 01treś1a1f\C6 wysokość
podntku sldnt:lek ozłonkow,'!Jkich W ilośoi · 147
mleszka.nłowego na rok bieł.~cy to„ rb. miesiętnmie.
,,
"Stały }ut uło!Łone i ir. dniem rn b.m.
wystawione będf\ na widok publiczny -O~ szkołę falb11•yczn19. PoXIUUl•
slue ę:; o. W sprawia maiąoego na~
w prezydium po1fo1i (Spacerowa 14) atąp1ć
!1. dniem 1 ma1~ r. b zamknfo--I-sze pięt.ro, pokó1 84.
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Listy te pr!'łlegl4da6 b~dzie mo~rna Ol~ sz rniy fa bryoznej frrmy Pozrrntiw ciągu dni 10-clu w godzinach mię· slnego, Zarzad kasy Ohoryoh przy tAj·
dzy a-12~tą przed, J 4 a 7-mą po po- M firmie wystosował lltt r~oe ~łówuego dyrektora fir'm:r Zygmunta
łudniu, (w niedziele od 10-12). · ·
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Rekla.maoje przeciw

olueśłetdn
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fil8.llli 0

nośn.y lllBIDOrjał,

W

ki;ó...

byó składa· rym lJrOS~ o C<Jfalęele powytszego po~
na w ciągu 4 tygodni w prezydjom stanowian.rn., będącerro dln klasy roba.rdM oię~ldm: Ze
policji, w których nale~y wyszcze- boczej Ciosem
~ d ]
::
·
1
d
~ólnf6 przynaletność petenta do wła· W!"lg ~ U. 16 11~ ~ na u an.a statystyczne
do ohecne1 tloścł dz1eoi, UOMs~czadchvego uczl\stku polioyjnego.
ąo.yoh do szkoły_. która to C,'łf_ fra z
1
Termin przyjmowania zażaleń u'
·'
~ływa ~ dniem 17 maja r. b. - tak, 1200 spndła do 800. ~arząd Jrnsy chor.ych propom.1j,a ta?Zi\dowi firmy śro~· nadesłane pótnłeJ rełflamacje U· .:.i }
.1.r d · •
. • t..
•
'P~l!j ~ m; IDULtlOWJC16·' nuy Zam1ast
wzgl~dnione nie b~dł\.
Ztotenie po- ue'
"'IU 1ł"J11t1101a 6·złt: oł"'
d f..t
•1
t>rzeprowa Z ~
1ania o zmniejszenie wysokośei po- "-' f ~ "'
'annie1szenie
pe1•sonelu
nauc:tyclel.
dat~u nie zwalnia od obowiązku wpła;..
stosownie do obecnej liczby
oema tegot. w oinaczonym terminie. skiego
d zi eoł ' . ora3 zreorgan j zowan Itł. ez lrn ł:y
- Z Tow„ opieki nad sieJPotami pod wzgl~delYl pro~ramu nancMn_Ja.
HfP:ftłlł!k 111 4111
.ii.d 111 Kdll dH
„!IGniazdo". Zia.rząd Mdzldegó Tow. ...... Dobpv
a I!"'
31
'111
c I\ n pro-'Piekł uad sierotami łfGniazdo"' obec- bo szcz Nadolski z Dobre) pod Łonie utr~ymuje 105 8ierot, znl\Jdują- dzią, wziął do swej 'J>lł.rafji 10 dzieci
07eh .l!!JQ 'ilf oebronoe przy ul. Zgier. robotnfo!tych na utrzymanie nrze:!'i
OZSl!I trwania --o4 ny.
Dl„a. ł'd.,.a 1•..."'_
~klej 111. Na osttltniem -posii;;dzoniu <młv
„
"'
1
lokal i doIJai'Zl\dU omawja.no kwest.ję wysłania. oi tych wyna1· ~to OOllóŚtl'U',.r
dzieoł na kolon1e letnia. Wów1ią pr~e- ZO!:'CIZJ'nłę, 18.Ś środki ~YWłlOś01 ótrily~

1mmy podatkowej

mogą

i,lfoo1}towanJa członków. w miar~ po-

?o;

t!~rnby.

go powcłano na przewodn'c'1!aOego l!'ledziego An.
driejewskiego, pióro trzymał p. Stepowski.
Po przyjeoltt prot~lrnłu popnedoiti<JO' żebra~
ni* sprawozdanie z d:r.trtfalao!iot Tow :ut 1916 r.
refer('wał p. Lud.;mir Ktndeokl
Udr.tałów członkowskich T wo po~iada na
1917 tok na sume 309104 rb. wkhtdów OS!':CH·
dnościowych wułyneło w ci111gu roku Q9 113 rh
61 ko~. co świe1dczy dodatnio o iauf~niu do 'n·
slytup)•. J1:dncc,eśn'e zdołat10 w:ypł11c•c n!'! raotwnek wkładów depozylar uszom :195C57 rb 76
kop, pozostałe na rok bietący ~ 882,283 rub
56 kop
Pn2yezi;k w roku 1915 ym było wydanych
9~2793 rh :33 kop. w PO?"'et exego spłacono w
01ągu reku ·1aledw•"' 111 9 rb 9l kop, pozcata •
je u cdonlrów 9 7 56:J3 rtl
·
Kapitał za11es>wy Twa stanowi :'!Umę ±2454 rb. kaµitał amortyLaeyjny budowy dom11
2000 kl'lpitał n11 nokrycae waJpUwych po~yezek
376 rb.
·
Nieruchomośc własna p17y ul. Sienkiewicza
31 stanowi wartoM: - :223179 rb. ruchomości2164 rb
Bilans zamknięto sum!\ 1.346,856 ro.
. R.a~hunek zyi:k6w i strat n 1916 to~ po o~p1:samu ~o~oste>ło.ifol .z 1915 roku. w sumre 18,3a7
rb. koe1it6w rwnimistracyjriych, sadowyefi, 1t1mor*
1yzacJI. 33830 rb. procem6w od wldad6w, :tiAle·
2nyoh Z!l 1916 rok I procentów 'od otwartego
kredytu, VI ogóloei !!Umie tózehód~ 69942 rb.
wy1<az11le sumę 50627 rt> jako ró2n1cf1 do wyr6wnan 1a
Nilletnoś:i watpllWych W stnttle CkOło i&J
tysięcy. na straty "111e odpłs ywatto. .

J

ut Podleśne! .N! 1. odbyło ll!ię ze ranie majatr~"1 ,"
Zgromad7.enht cechtt piehriy. pod przewodnit;.. ;·
twom stnnzego p. E. Meiss11en1..
. . ) C•j1
Prl:6wodnło%ąr,y zdawał sprawę z . misji del•·~~.;
(tatów w prezydium pyl'cJi, ' kt6rzy 2:łO:l!yU lllf• ~;
motjał fądający. aby wypi~k chleba powierzOń)
był wyłącznie cechowi.
,·~
Del~geol otr:t;tma.ll · odpowiedź, te w my~'"~"
dawniej już. i6apadłej uchwaJy, Komitet rozdział~"~:
ehleb:a I mąki po~ierz:ył wypJek chleba 6 pieL?'J:~!
k!!.miom
(4 _ ohr:sośJańs~łJn: i 2 tydowskim)ri
które we włąśeiwym
oza~ie dożyły swoJp;t:,
cfert.y, m1:mow1cie: Adolfa .J'łeratansa (ut Ko~,.·
stan1ynowska), W Kopozylislr:łego (Juljusza 14~
Hessego 1A1eksandrowslta), Kołto6.8klego (Bałuc'łi
Rynek), Kellera(Konstantynowska) i ZiembJńsJdego
(02!ehwJ
.
!
Wypiek ohleha, w WJmłęnlonych pł~l:em1ladt
rotpócżąć si~ ma od l)ótiiedziałk:u przyszłogo t~·
godnia na warutikach nastf}pująOyoh: katdy 1 wt~·
tcicsleli pi6karń otrzyinuJe po 7 marelt od WJpi~·

I

ku wcirh:'1t mąki, oraz óbowiąz:any )~st wypiec:cq~
ny chleb do~tęrczye do eklepów. 11ałołot1Jch ~
tózn)'ch .dziełnicao4 mi•sta pnez Komitet r•+:
działu chleba i mąki.·
·
·
O Ut ceoh 2gc:id1:ł si~ na pOWJ~i!z& waru:ii\:i. :
prezydjum polic!i nie bedzie miało nic przeciw '
sprawy· w ręce Zgromadzenia
majstrów pltbmklob.

powien:eDltt tej

Wezorajsza. dyskusja nłe

doprowadziła do

żadnego pozytywnego wyniku. Zebrani postanowm porozumieć się ostatec.n:nle w tel 1pfl'W!e
~ pre:uisem Koła 1h1.rat:f'Ob i podltars9ch Zgramadzei!i rzemieślnic:a:yob.
Do działat1l~ w tej ltwestji ttpowafnleni ZO•

.
.
.
stali pp: Emanuel Meissner. Kazimierz Guliński,
Radogo&lne"o "f Wlllł Po~1(Clll:ko- Jó~&f Jell!leri!!d I A11drzeJ . Koł.oński.
.
· we Os. a:czędnillśoh1wego. Og6ln& t~czne
-.;
~ · .
• .
te(ltt'!tlfe e•łónków !Xadogoskie!:jo T ·WA }'ó~Ct- ~ .s.ebraihe w'łaściclel1 CbłdSIP!mii ł'1H!ta
ko~;) ~ 9 w:r:~dnóiłelowtigo odbędzie !jię! .w drilt\ 21 , kfoh. onegdaj, o godz 8·el W16czorem, w ltikłl-,
kwie,tn1a 0 god;i:. 7 e po. pół., wa wła. snej \sie- · 1u Rósur~y · .Rzeml&śłnłezej, odbyło iłię ml11fęo1ne
d lb 16
i z i Id M 64
d
it®branie wh1śoicicli caklerm łódzkiotl, kt6rem11
ż
ptlY u._ g et~ eJ ·
' ~ Dtrnt~pnJ3: lYm 'przewodniczył p Ferdynanłł Ulrch. prozo sekQ!i
porządkiem d~ie1nu_tm.
\
cukierników. .Po t>dczytanl.i! ptotoktdu i1popned•
Od1tyfon 1c ł utw 1erdze!'li111
!ltpHwo:edan~a ... 1
b
•
... - „ 1... „„ "'--i
h ł
t: działrilncśc! .T·wa ia rok 1916,· odo:1:... t1u1ie•
u ~go ze t'l'.ltill:I, :t.ap ... tnen„ 8 T s ... o..... ~
UC wa Y;
.1
,
Koła Stuszycb i pod8tars21Jch "fi' sprattid 11111k6ł
tokułu Ko1nisji Rewlzyjliej; zl'ltWierdzooi• bud2et11 dla tersnit1lłtor6w, przyoietn odpowiednłfłi ilo~ć
na rok 1_917: wybory na mlo}soe wyllt~puJ!\oy~h . egzemplarzy teJ uob.wałr roidano WOtotiJ pomł~·
.
.,... z

ptb-

m:łon~ów-:-do. Rady. Zllrz~dtt I do KomJsJI

rewi- d11y uoustnłków zebrMla.
·
·
Nastr;ptti& omawiano S:żłH'Oio prol~kt ll'I&·;
k6w ". astępne zebr.anie odb.edzie i;tę w dn 28-~m m~nlii sl~ oukiernikdv wJadną Ju21t1tue)~. Ucse11t·
·
b
.:t
„ nioiąoy w it0lmmitt1 prezes Koła. p. M. S1w1riti
.tw '?tnht 1 bed tie
prawomocnem · ~il Wtg1~ui.t ua I)tOponowsł zj111dnoc:11enie ot;.'!t.iornikó1ll w -Ziarotna·!
tlóśo ptzybyłyoh członków
.
dianie, tJ1'aS~dniaj110. wnioliek !!tW6j tem, łt. for.
maoJa taka. dawałaby motnośd przyl~czenh1
®
projektowanej mstytucjl i subjekt6w cuJdemk
Ze Zgierza.d Onegdaj o "Odz.
5.e 1 "O „„ł •
h
d
..:1
z
ltl
' "
"',
cl:yc . oraz po niosła b:J stan zawol.iiow7. na·
w 1okaltt igromtt ?-en!a cechu :ttl'.linlk6w,
l ~li ·
·
,
1
ł t d it • St ·
ul. m11 . . 1e1. odbyło oię zebrttnia Kcł~ frtaf""'" ...11
e
1:1ię tet zwo ena cy powo łllb a 0 1'1•a :o~
·
""'J
wariyszeri.l;i o chata!denie W)'łfłOZn!e iinlłllSIOWó·
zyjne1; wnioski Rady, Zarządu i cdonków
w razie niepr:i;ybycla stosownej llośdi cdo)l-

*''

-ply

i podstarsiych W Zgforiu, ~ ud:tiałe.m

f)l'j!6d1 a-.

0 .· o
!undu~zu, z tege mano od p!itnfjan w naturze dron-ą wlo-iell. ws.zystkich c@ehów tgl-e rskioh Mfał(1i
"
~
t111 celu orl'!ówlenie spt1twy obchodu 3-go Ma a,
tei:t w:Gględu ziu•tąd me mote przystą k weS"Y'•
Prezee Kola p. Bttllffi ~&L:om110Hrnw&ł ubrany ·
pić do uporządkow~nfo gruzów, ~bu
- Sekcja WJ'Cieozkowa, Wozo· ft otrzymal uproszenie na PW!1ed:1:enia Kort1it~ u
-r.zonyeh podczas bitwy łódzki&) bu„ ra1 wiem:orem. odbyło sł~ riebranie zorgant:i:owirnego w celu obchodu tej · nfOć dynków wa własnej kolonji w Kałaolt członków SekcJi wyciecwkowe· j p.-.1~ "tośoi, nanaen}„c, lt rui Wtm'ttl'ltowattem POl!l1 ~
"'
v
dzeniu, pOdćraB dy.eku!łjl rrrzekona~o st", !!ei KpiJbok Kochanówlri.
skiGl'l'O
Tow„ Kn.J·ozna.wc~ego.
U!<on~
·t t
,
"
15
m1 ei ten !"p.retenowańy 1i!llłt tyll!:o prz•i . pa~e
Poniewat taś równie:Ł i obecnie
stytuowanó
okład
prezydjum
w
spo~fary
I 'eano ugrupowanlo politycme. Z teao P,o:i.:aprowiantowa.nie ochronki napotyka ~ób nast!'2PU1f\OY: }llJ. Konrad Fidler wodtt na temil.'l poe!tidtcnlu wyłonił. iile; natye~·
ł!a. pewne trudności finansowe, prze. (p r:łHHIVOdniCZ'*OY). Whrnława BorctW· mlMt wnlcnir:. "" sr.irawr~ keiniM'lnoifol ut'lfone'11 ·'
nia og6lńGgO komif•tu, w którym tmtł• bw ttdx~ł
to postanowiono koła.taó do odnośnych. ska (zaotAp"'n).
l/ł •łg""';;o"t"' ('f"'m1'dtó- ·~·t'-"
f
•
I
J
'
~ q " .., , llLlu ~,„"'"' a. 04J
...
wszyi,i A.te ~ery 1 ttgtupowanła fni~atyw~ po'łfl>insLytucji o subsyd1a.
ll8. (sakre~arz) Wanda Rothertówna hm18 do i1c1a t 11 tdego KOhlltetu pod!till radoi
„ 2:9emniaki do ••dze~lin„ ._ (akarbni Ir).
miasta potacy
•
W celu ~or1en~ow1uiła rsięt .jnka
WyznMZObo wyoieozki nMt'2PU·
Po przcmóWi•bitt P- Brau.11111, ob&eny na ze1loi;ć kartofb b~dzie potrzebna na sa- "~oe: dn. lS m&4a. ww. ołeozka 1ubUeu~ buiniu prezes Koła łódzkiego p. M. Bawitski xa1
.1
?..v.1:tć:tyl, ~& uemłeślnl!c polski, stoj~c na grttMie
•b:enit dla :r:nieszkańców m. Łort~i. l<.<z
szo wa (setna od czasu istnifmi& od- betpiutyJnym, nie powtnTen prtył;ącia6 !!ilę do tego
DelegMJ& Z11prowjant, miasbi wzy- działu) do Łitgiewni k, w dn. 27 i 28 łub owego stroonictwa, które sarna pttl!ll!! łife 1:1ie
wa wsiystldch posittdac"y gruntów maja w okolice Lutomierska i Łasku; mote reprezentowae całego społec~6ńshta, • lect:
w mieści~, aby Illo dnia 21 b. m. zło„ dn. 10 czerwoa d.· o Tuszyna. lasów winien d~tyć swoi~ pt:i:owagrą ·11ozabh~ I tnoratłoą
do rtko11so1łdow1n11 j"1dl'lych drugfoh, zwłutou
tyH wykHz, w .którym podann b~dzie
:rydzyńskich i Pabjanic; dn. 24: czerw. pad01111e tak, doniosłej u.rotJ:ty~:totłai, jtk;m Jest
~) doltładna p<>wieriehnia. posia.daneJ ca - do Ks&Wt!lrowa§ Widzewa i Kon- obchód a-go M•Ja
ziemi; 2) stil.n p1z1gotowania gospo- st.antynowa.
WnytJey 2!ebtan~. ut.oaj:.e i!!łtt(u:ao4e wy1'ażo~
tlnrczego, 8) ifo!lć nie~b~dn1ob do sa- ...... Iłowe kapłu
tDldeb. Jak nych pog1~d6w, 1.Jt11nowlsk!J to J111di1omt~lnte
•
ttiak:Cti{!towalł I pOshłOOVJili pł'iJł111oiyó tde do
d=r.enia ziemniaków~

1zkod(2 stanowi brak

Ze xviązkóv i słovarzys:teft

Vii ra~le zgłmiz~nla __ s1~ na
KJło utworzyło przy uJ. Snacerow!f Kur~a oo~vyżs~e z~.~t wielfne1. liczby X Ze Stow. Nauczycieli Chrześ~jaq. ,
N2 41 gospodę dla ie )onistów
lrnndvdnt.uw•. pterw~~eńcitlivo. mieć bę*
W sobotę ·dnia 21 b. m. o god~ ·
.
ł
.
_
t·:
ś
_gł
•
.
•
b
<l&
citonlrnw1e
Stowarzyszenia.
6
w·ieczorem
na posiedzeniu · sekojf
.Dzię n o· iarno ei n 11rn .osó ga.
.. .
nauczania element. wygłoszony 210~ .,.
spoda
została
w - z Łmd:dde~o T-waw Pozyczkow-o„ "'t"'n1·.,. n·""'i"'Z p. -K.,,lmł.A9t-1·ego re"'er„1.~.-:'"'
lf bl. t IKoła znopatrzon~
. d .
~ .
€hi:zc~ędnośmo-.wega„
lókal11 Właśnyln "" „. "' t'um
a
IU IS.
J.<
„ •.
I JO e <fl. posta a1ąoą 8 roozn1 ków przy ut S1eok·ewicza 31 odbyło 1de ogólna do· ie.Pie1•wsza ksiąika. pedagogiczna pol„
..,Tygod11ilm"' i ..,Swiata", oraz 147 O· 1oc:rne ?.~branie l'ópfe!'ól'lłt1nł6• naisbrs:i:ego w ska"'.
p:rawnyoh ksią~ek, OO tal<t.e wpływn :naszem, ~le~cie łódzlrleg~ Twn Pqr:ycfl'kowo Osz~ X) Ze :fgr-on11adze1da cechu plEk:ał'zf•
na Uprzyfemnienle
Splf)dzenia CZiS.SU W cz~dnosciow~go.
d
•.
.
Wczoraj, o godz. 4~ci po pt:lł., w lokalu pn•
Po zega1e10111 obra pn~:i: p. E. Ftl!pk1JWsk1e
b
O . d.,,.

sa Va.
wa, gospodarcza i lierbaeiarniaua.
Na dyrektora Gimna211um za.pro„ Przewodniczące sekcii wohod~ą rów„
u \:!iartndu
szony został profesor szkoły hand!<>· nie~ pdo- alda.ii
l
''i -. •
ł
,
.
we1 Kupiectwa Łódzkiego zna.ny na
.„ O za e~a 1l~OWtrnlU Ko 0, L1ga
polu pedagogioznym P. Bronisław ltohrnt zaofiarowała Kołu swą WA pół·

Jrnothe.

pr~ewodn1czący p·. Józef Radwański, i pow ·1a dzieeię
Matkę wraz z . dzieckiem przywieziono do
wice-przewodniczący p. Kilańslri oraz
Lodzi.
'
sekretarz -p. Wasilewski, ~ prawem

kup!eiołiilm

Wl„kflzl)tÓ J1edo1dt wypoWhtdaiała 1111•Y Iii tri'ł'O·
d ·
rzeniem Zgromadzenia, Jakt> inst,tueJł aoU nei·
i trwałei tembardzieJ, :!e obecnie wiełtt il mło·.
dt;ll!ty, kóńć:tącycli prakt:tkt donutga sf.ę śwl~·
deotwa niatylko ()pgtrzonyoh podpisem włado1·,
oleta cukierni, ale i stowarz-v11z&nla. Pr1:1Je1dowane
d 1
• 1. d
·ł "
:erzeszenie z ~Dem wn1os!Lo lwcy, -pr~yciyn1 our.
slę; do te:ui:11ettl!ltaia 0 „iu, ttd}'t eihtt'.tllt t.jódllo·
ozyliby !!li~ 1 eukiernioy z prowirtOJI. Pt1'1
1en1mi11 motnt1by otworzy6 biuro ):1ollre
wa
pracy. uh1twłaJl\ce porozumienia si~ ptae!O
1•
'"'
:l Pt'l!lco\!ł'l'.ll1;8m l tl.Oi'tflt:tJ!j,i'.le 'Wat'Uti!llo.1 prao:r
~o dy§ln:tell t:dbra:nl przyfoll ól'O)elft portan11.wMąa w 11fljbtl.~szym. O'll!itde :za.jąć sit 8210 ogóte.

•w

.„

01,m1cow1tn.lem.

wam jego

air

uzyka.

i.

Teatr PoKsld (Ge111;iel11l11.nla 63)

IJ:i:iii pr!llm}era „l!adyl6w i ~a!ców„ Ku. Btesayńskleya, Jedbliil 1ll Oi$kUWH)'Clt szt1.1k reperluaru .
wvrsz~w:tli:lego,

Dochój z przedstawienfa prze:llnacza sł'ł .ria
korxy11e SeHmow~j Kasy ?rzeMtno~ci.
Wypełnil:mit · widownia będiie najlepszym dowod~Hll.i Hl'lt dat1c6

k1dłt1tilnll'ł

Lód~ ot11102Ht

pll'loówl!:i!,

Jatą

je1t

łl!lympatją

taką

Ttu1tl' Polski.

do\\iin.rluiemy 7i 1
rllli Komitetu Komitatu, ti'lprezentO'łfl'lnego · 11rte:t Wliż}'it~ie .
Pooiuitnk o godz. 1 i p6t Wilile21.
Po doldedt1fl3m zestawieniu i spraw- kii~
lto,,;działu Chleba,
M9tki. nm.•rna st1onnictwa ł sfery.
Koncert Q„ Melcera.
·1~eniu n~desłanyol1 d1mych-Delega„ eh łub& wyr,n&czonego Ił okl"$iil 50 tL
Ze wzgledu na to, it cechy n:emieślnlet:tt W6
W 19iotwsz}'ch dnhtch · mai a prof. H. Melce!"
?Ja .b~dzrn !~ogł& ukreśll4 w przybU- 011 l do 14 m&ja ·wh;,t!~nle. vrbi~w wszy3·ldch pachod.seh 11thmowlą inrykfo 7 13 ogóle.rHUU j3ka Jlo~ć tiemniaków bi;d:de JW~~Msl.rnui nie ułen·nie reduke"'I i '10. - ntj llo>by ucxHtbi1'ów, pr~eto :i:ajęh~ przez nich ir.mmlert11 dać wh1sn1. koncert Kcnacort wzbudtt
"'>
f
1
stl!lnoV11slo n;~<'!awodn'e wpłynie na połączenie :u:eiw:1,tpłiWie dużo ulnłeresow111niti wjród !EW'oleń·
,
'.łot:rz~łm~ do wydania. Delegaejn. Zii· zos t ame 1fJOVi
nil!6'1 po.,,,lfDej fiittt:fki, lf!ltttlatdd~t, te hęd2i.~
zmiany.
powa~ułoDycll obo:i.ow.
PN>w1. 1 przeprowadzi prz,vtem ścisłą
to ~srami 'WJ&l.t)p ~1u1.ltom1t1go art111ty - w bJtiS:·
Nowe karty na okref4 'o iUt
oym ff'lł~i„
liontr<h~ w colu 1m:.;esirtl&gania by pr~;fJX"-'faHN tlDOil
ObtAtje,i(
Środ.Juf\n·
.... _. .....
"
~

„,„ł-..i."

'.:?"'-

M

== to5_,
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Z Warszaw9.

czasu, z Toruniem,

o He na to

po~ funta dla osób dorosłycb, a ćwierć

.
_
z~ała1ą obecne ograniczenia komu~
Boha.~buoliu welektro;w,~i.-:WykJsdy dla.związ... _nikacyl~e. Poruszono przy tei spo'--6w·· ."a11odowych.-K.omtH'l'kao1a kolejowa z p.-.. SObtlOŚ""I "'O"AWin, d.,.u~1·"' o· noAp~eS""
1'
„
:tn1utiern.-Dar
dla muzeum narodoweao
nety-o noło, c 't•
k h 2.' ·1 t' ~ . I _LJ„
.~.
r- . ą zema
omum racy1nego
.,.... Naiwię.. lrssą .aa~saej~ obecnie n:n~dzy Warszawą a Poznaniem przez
-.:
Łódt 1 Kalisz.
w w~rszawie .budzi stagnao1a
w ru,
nhułrrunwatowym, wywfl.łana wybu-'- Muzeum narodowe w WarM
~helll w elelrtrowni tramwajowej.
sza.wie wcią\?; powiększa swoie zb]o.
świat techniczny usta)a jut obee„ ry. Jak donoszą, generałowa Oecylja
;nie pewien dłutsiy termin, 'do któ- Oh_l'~anowska, wdowa po Pawle, wfa„
rego Warszawa . bQdziP musiała ob- ścieielu szkoły w Warszawie, ofiarochodzić się bez komunlkao}i tram- wała Muzeum narodowemu zbiór
wajowe1. Od soboty pracuje· już oko- 740 . łyżek roboty ręrznej róznych
V
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0

funta dla dzieci nliej lat sześciu, i

to po oennoh bardzo niskich.

·

· i
PO"'Z,!OlW"''7.Y.
o,:a·
pon1'".dzia1k.u.
16.
"t
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u
o
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V

kwietnia zac?.~ły obowiązywać dodat ...
kowe karty na mie_so~ które nrzezna·
. .
r'
czom· w miejsce . ubytku czwarte.i
·części dotychc~nsowej ·ilości pi-eezywa. Ml~so dodatkowe oddawane b~ą
dzie vo tanich cenach. gdyt res1itf2
dopłacać będzie IJaństWO wraz z gminami.
KMdy mie~zlrnnfoG, będą<':y w n.o·
siadnnla "dntychczasowei karty mi~

• „Go -po ·psie w kościefo.
kiedy

się modlić

nie umie".

(Przysbwie polskie).'

.Te~l"li, h!r fona t.ym mie,!sću(~Kt;;ią~·„
ka a ~~eh:;'') twie1·d~j1liśmy~ lrniążlrn
dla wa.:;stw· oś1r;rif'lr.onvch iest rzeczą
ułatwfa1ącll; "im dalsZ,'.l i ch.ls:;r,y umy1:1łow.v rozwój orn~ „Pocllód tyc:hł",
fo w ~~y~iu !uiln i~st, on:i. w t.ym
ło tysiąoa . ro~otników pod kiernn• ludow wszystkich eześei świata.
sięoznej (ReicłJ~,fleischkarte). otrzyma \vzg·l~nzrn w El z ~r s t ir I em.
kiem memrncłnegQ Zarządu tramwa·
· foteligenc:ja bowiem i nM-inteli ·
Są tam ły~ki cbińs!de, .Jnpol'i- dodatkową kartę mięsną, wystawioną
jów, pracuje gorączkowo dniem i no- sk!e, mandżurskie~ indyjskie, arab- przez miasto (Stadl.fleisc.hksrte ) wa~ną geneja, rnalą, że tnk f_H1VJ1emy, rrn
Ol\ nad usunięeiem skutków kaśa- skie, perskie, tureckie~ ró~nych tu- na 4 tygodnie. D11feci w wieku od 6 swoje us:fu;.~i~ v-1 sterze du~how.vch
strofy.
bylc?w Syberii i plemion kaukaskich, . lat oh•zyuuth~ tn kża tak~ l.rnri~ do. lrntegor}i źju:;r:.. oprócz drulrnwnuego
. . t.
l
archipelagu
Hawai i t. a. Obok łytek datlrnwti. leo_ z.~ un_. o·~a~.11"'1·„,·n~n ttrli~ ... a·o ~łow11 cpM'o h\:.iyoh. :rnz'Wos~wa·f<~ztał
Al,e YJ?lIDO
ego energicznego
wy- met 1
b
ki -\ k
·
~z,
·· • .„ • „ "t'-'--i " .u..,
siłku ·zbiorowego, potrzeba będzie
a owyc 0 wyso 81 u1turze ar- pofow.v Hoifo\ (125 gramów).
. o~cyah 8r.:dków i olmzji.
Teatr, w kuituralnym traktowakil~u tygodpi; 'zanim znowu b~dą !f:tycznei są też lyb~ki zgruba wyKto chon zmienić mh1j8ae pobytu
ny
znaozeuiu,
wy-.3tawy o cirnraktn~
mogły ;pojawić się tramwaje na mie„ · ugane z rogu lu drzewa.
swego na dłu~ej ni~ tydzień, :musi
rze
pouczaiąt~Jm, mu!lea. jako wiei.
ście.
~
doilatkowf\ kart~ miAsnn. oddn6 w n~
kie ży \'fe JHH.'1rn'. l~i twórc"&nil~i, Jrnn·
, W tej ohwm cały wysiłek zmie„
rzędzie ~ywnośclowy'm "Inh w mfo}~
g>te~v. zebrania, ~r.fazd v, uroczystości
rz& do tego, by cz"ści zniszct6one
~ n
skim urzędzie „Fleischam t.". ·
•
imbficzne,
kotfowni zastąpi6 nowemi.
Rzeca
4!J .l' Oznania,1
Miejska dodntkowa lmrf.a s!dnda irow11 jako inst,vtueje spoleczne j :mrnogn!Hlnt J1l'My, myśli i
"'"'Y.·wista· 1';e sprowadzenie g""t"wy('\h
się ·z g. łówne1· karty, z odcinkami.
•
"'
.
. "
,
• ~
I •
•1
""'n
' .
' v
'"'
Koła śpiewacze. Sprawy ż"'wnoścl~we.
vrn\1
irnrorrn;
poaro~of.~11 wycrncz1u, l U·
czł}ścl maszyn natrafi na '"znaczn.a
,Jedna pełna lrnrta mn 20 odcinfa:<iw,
s1.r~·;.~e.
Stf:·~111[-d·d
to,tnr:;:y::drit\,
po._
·trudności.
. Związek: .kół śpiewaczych ohcho-· PO 5 na przeoiąo; t_ygodnh1, lol!l.dy rm
1 ch
~~wairi·ir\ee
:w1
!Hi}':l.'J.Ml!c"anie
'MW~
rażie najlepszym po pewn;vm d~1 w roku bieł.ącym 25 letnią rocz- 50 g!'arnów mięsa z kośćmi. !fart.n
h:Ffa~ --~ ~fod ir'.11 mvśli. zresztą Ci) I _y
ozasje będzie można uruchomić część mcę swego istnienia. .W ro.ku 1892 dla dzieci ma 4 odcinki, kaidy na
kotłowni, 00 umo~llwi jednocześnie poł.ąozyło si(;! a kół śpiewaczych w 125 gramów miQsa z kośćmi, po je. ten :ruch szP.rs:.::ego, „ jaki .mrn otacza
1-'ty•}hi, \1\'S'f.J'l3tko to
"Ohce:;r, nlei
,eząaoiowe uruchomianie lromunikaeji IWU\Zek~ który zapoezą,tkował 2iiedH- dnym odcinku na tydzień.
(~hceB~~f'„ a vi·l~islrn. w d.ns;:.H llO'Jtro po·
· tJ'a;łJJWajowej.
ozenie wszyritkich kół śpiewa('l~:r~h
.. Kto iuż i est . 5':a.pisan.r w Iiseie hria,
w sr:ire.a - nczue!lł. Razem
-D d 6
·
na ziemiach W. Księstwa Pożnnńskie- ldJJentów u rz1,źnilrn, nie potrzebu 1e
0
::_,, · · • a n~Jety wreszcie, !te per· go. Osiatni Zjazd tyoh łrół odbył się sit), osobno zapis.vwaó. R:-a·ź11tey obo- za:::i wziętf'I, tlopumaga nam do roz·
1::sonel tramwani:rzy, który energio~nie w Poznaniu nie omal w pr:>:ededoiu wiązani s~ zapisanej u siebie kliien- vYo]u własnycii uzdolnień, }Jott2guje·
'_póinłlga
około dusunięcia ~"'01·.1·,·y.
C•"'i"e1·6w1·„1·o""a
ro·c·,zn1·_„;.
Oil- t l1'
.ci
ć rnH;so
.
. .
' ;>;n m iłr1tll:ani1;, w~~mncnfo i:iiły morn lneo
k tkó w
k pracach
t t f
""
"
u' w
""
e, sprzBua
narpierw
na pvo::;.
łll u·.. w a 38 ro y, z powo u unie• ohodtono w dniu 15 b. m. ci("\ho l i st.a
wie dodat.koweJ Jrnrt.v .po cenie Ufahvia w!qe 1 bez lrt;l1\.~~ki dążonio
m~hO?lllenła~ komunikacji nie ueferpi Spokoi nie, jak przystaJo
cię~lde zniżonej, a potem dopiero na podst11- do kam p14ilfno;;eI mts~rni i8t.oty co te?.
-m~'el'}t1l.oia ~ przez cały ezas otrzy- czasy dzisiejsze.
wie dotychczasowe1 karty w minrę jest, czyli winno być ostuteJznyru·
celem nas:r,t:lp:O rm-.woju.
mx· ··
.'Zie
pełne wynagrodzenie.
z
d .
l
i
rJOsiudanych zapasów.
•
te1 lrn.tastrofy ujawnia si~
.~
niem ~ .rw1etn a n11stąpHa ~
OwM: \~'łaściwie, flld - n pod
po.,,."
ardzlej fachowego
wy- zmrn.na w odżyw1amu .!Udności cywil·
1\to lwsiada dotychcza%wri lrnrifi słr•%'t~m !ud r1_17Jmniemy d:dsin.i całą
.ksz, ... nla :robotników i rzemieślni. net - 1ednakże tylko na pewien pr:v.e- mięsną (lfoiohsflelscli frn:rte), a nie jęst ~i:}7.Jrn 11n\~UJfl.:'-'fl iNnrstw~ :narodu u·
Hi to tefi na czasie · BB,: wykłady, ·ciąg czasu. Dzienna racja. mąki dła Jt:•szoze zapisany u rzr:~źnikfl, napriy- pochd.tt\~ hJifu-;--.h~d :na~gi.H, ze gl1i. dlone przez Uniwersytet Lud'lo up,rawnione1 .do niej indnośei r,uiżnną kład dlatego, że odżywia się w re- du S\li'tl poz;ven ! ms!oego, a w:czę:;to
Oboźnh4) który nrządza systema- została z 200 na 170 gramów" Dntyd1- sta uracF, winien ~~g-fosić slQ po do· ta.dnc;;l,f} t:1onnia wvkszfoice1da, ?est
·~-q~ny cykl wykładów. przeznaczo- czasowe dodatki znikną.
Proclltcen„ datk<H'l'ą kartę w rniejs!.;im urzędziei; koa'l-pfetnln i)o~o;~,n1.vviun:1rm w:jzystkie·
. ' spe~.jalnie dla sekretarzy oraz towf 2.amiast 9 kilogramów mtesięr-;?.;· „Fie:scll.."lml", nhy . m{1gl. się r.iotem go thmtor;c.
_
eh funkcjonarjuszów robotnh nie zboża .chlebowego, przeznaozsó Zfipisać u któregolrnlwiek z rzeźni„
Ni.fi inacze1. Bo ja.k za f;anowa~
,, związków zawodowych bez się będzie tylko 6 i pół kilogramów. !ców.
nfa poddań.st.wa. 1nd ro1 uiczv 11osił
0'1 J-~
. 11
Prze3~aczana 2lwiązkom komunalnym
W restaurac:ach, hotelach i ;in- m lano „r~·lebne rdscri ~;t, "-priypisa;,: ·~y nmań pon1 ymmyo
"
dla osóf> cię~lro ·.· pracu~Mych HiiM · nych publicznyoh j1v'ilo 18-jniach ni~ei- lfomunikacja koleiowa Pozna· maJti zni~oną ~ostnnie o oz~adfi c;;:eśó. s1de .karty dodatkowe 11ie ma.jn ża. ny ,d{i ziemi )HlńFkici„ czyJi przymo ·
Cu1;Vae.y flćl tt;jfW, tak elrnnornic:me f
·-.:·.·.nia. ~·fi./'Wlrszawą po. zostawia wiele do Dodatki dla osób młodo"'ia·rpr":!.1. .ró. w- d ne;'.... wa_ r. t.~o. foi. R:~f:ltam·rrn.iom, 1;o_f;e· spoleczno
d;-'.isit>isM wnrunki-prz,y·'ł)'~ni11. ·
·
nież znikną.
v
J ....
· łom i t. d. nie wolno d 1)starozaó mię~
J!is111ą -- włoić~aniua do swego ~~a·
a óstatniem zebraniu lzby Han- · Dla w.yrównanin tego ubyt.lru sa po cenach zni7'onyoh.
gona, rubot;nilrn do iabr,ylri, hutnika
w Poznaniu postanowiono wskutek uow~go podziału zarządzono,
Więcei bydła dostnrc:;sać · muszą do kopalni. doroż!rnrZ'i do Jwzla,
...
6 się do dyrekcii lrnle}owe1 !liby 1rn.Ma osoba oh'zymała przypa~ gospodar7.A dla ,,irnjslrn i ludności cy„ ::17'Wi10~r.kę do ina:::i:z,yny,
<lru.J<:~r:.::a do
Z', 'l'OŚbi\ o ulepszenie koJeiowej ko· dające prawnie trzy czwnrłe funta wilne1.
K mis;}e
oznaczają, które irndit.v i t. .:t. l t. d.
mtinika9ji. nocnej między Warszawą ziem-niaków oo<lziennie. Prócr. if.go sztufd i~al:~?.y oddać. Kto ozijaczoue.
l\!óż bo z njcb, tralda1jąc kwe.
a J!:o~namem prz·ez Aleksandrów Po- -dJa tych osób. które :nie uprawia 1 ą go bydła 11ie dost.arczy dobrowolnie„ stję
sr.erokn, ma moL1wś6 i>or.t.Y stag1~n1czny. Chodz.i przedewszystkiem . bicia domowego przeznaczonych
naraża sh na wywtaszczenie.
ld}}. z ·wspornnlan,yoh rozwtjaiąoyoh
oJ~psze P.ołączeme. pod w~ględem stanie 250 grAmów mięsa, n więc pót
dirnze i sel'M, tak dnstępnych dla
11

J

, w

a

na

1

1

1

1

zo-

wzgi(}du. na długość wybrzeża był
dosyć mekorzystny.
Położenie krain wobec morza
scharnkterJrn<n•aó można takte śred
nim oddaleniem ·obszarów całego frraa

wody.
Siły i drogi wodne ziem polskich
~za~zynają. na szozęście1 cora:?J po·
\J'atniej interesować tych wszystkich,

,ju od morza. - Przy a:t;yeiu metod v
Rohrbacha t. j. po narysowaniu
mapie Hnji łącz:tcyoh miejsca o jednakowem odddeniu od morzftj oh:raoho-

na

..~tórzy jut teraz. myś_Ją i piszą o waó mo~na średnie oddalenie od rno~
- _przyszłych gospodarczych .fosach od- rta dla powierzchni danego kraju.
. budowanej Polski. · Arty kul nieda w ... Np. średnie odd~lenie Europy od mon

no. drukowany przez
„Głos Na- :rza obliozono na 340 km, średnie odl'?o.u" o znaczeniu Wisły i coraz licz- dalenie Azji na 780 km. J:i k widaó

' me7sze głosy,: ·podnoszące wartość
i rQ]ą „oałego węzła", przypominaią
sp-r~wę przyszłego
wyzyskania wód,
'Pł~nącyoh w nasżym J!ratu. :Mote na.
C.zfięie będzie zwrócić uwagę na P6'."
. .W~ę Jlodstawowe geograficzne dane,
i}otyezące rzek poJskfch i kh wpły
. wu na położenie Polski wobec mo-

stąd,

metoda taka oddaje frflfoia rze~
stosunków.
btrefę t.
"bliskiego• położe·
nia . wo bee morza z11m:yka si~ linj~
czywistą ró~nfo~

zw.

oddt'll1mia 600 kilometrów.
Otó~ -prawie cda Polska leży
właśn!e strefie. s~ wp:ra;,,\rdzie

w
te1
w
Poface cząstd luaju ~a granicznych
rza.
obszarMh wschodnich, !dl·rych odda· Linja polskieh wybrzeży Bał~· lenie od mona dochodzi do '680 km.
tyku dosięgała przed r: 1772 diuo·oścl podezas gdy w Niemozech naMfl!sze
około 736 .. km„ Na 1 km. wyb~zeża miejscowości le~ą w odleg łoś!~l :500
,przypa<lało W, Po!scrn ok-t:dO 994 km lrm. od morr-:n, a w A nR"JJi. 120 km„
kwadratowych ziemi. Stosmiek ten ale oy.óhlie biorrtr, całl'l: Polskę z mllna wyrazistości prr,ez J)Orów. :l:nni na wsohoifaie wvfo:tk~mi znHJle', ·.n_."".' A~
W Niemezeci1 przypada dzi. Ózyć tr!P.ieba do ~wej :uizynwr.skie';"
"s1a1 na 1rnżdy 1 km.. wybrzeż;a - 2~0 strefy. 'Hn11 kni~te1 Hn]t\ odda lr.nhi km. kwadratowycl1 kraju. Granica 600 kilometrów. '11!'.'lgo :i:•odzaiu p.cło
J!!o~skn- Ni~miec

rozeiqgłośbi~ swo1ą ~enie ro~, -pomija]t\C bM1~zo

dflniosły

przemiany w ruchu handlowym Nie„ fonn, na mor?.m

miec.

\V pl'ZJS~~fo@ei

~fosunld

by 5ię mogJy inaczet

uło~:y-6

Porty Bałty~
ckie są dla dzis'ejszych olbrz:vrn.ich
OC'ea1JiCZ•1ych pafowców za plytlde.Pom~mo, _r,e .z dzisl.ejszyoh. ·rn_or_\!d cł1
::.;ri"lnh" Nrnm:rnc. flvne frzeH'.lr~ 1lnJ1 '!FJT·[,rzeżne1 prz;vpr.;.da. na BaHyk, kh!ts;r,a
znacznie wi;: br~~eza Mor7.a Północne- prostej llnji od 250 klm. od m<i1·za
go, blHei o~si przemysłowego ruchu i nle }est wenie dostępm~ d:a w:elkL:'.-h
wywozu l'·Hem'et\ rna:t\ ztmezenie n'.e- v:irowcónr m1,rs:,ich.-- Kol1.::ni:1, 0 ,tdarótvnio WftiJi:sze.
lona o 220 lmi. od n;o1»c,a jl];i;t vrevrn~Polski~ 1·zeki Jh Hv!m także w . trznym -portem r11orski m, do którego
przyszłości nie bęi!~ mi'idy i"'k ko- zawi a r11 c~nie 500 wlelkich, morHidch
rz• st.nych warunkó\'IV ?;wią~aniflt wnę- p:rrovrców, ta~. t.e t~olouja pr;·eści1na. kra1u ż mor!l':~rn. j1i:k r;~'-1ki })ie- iCH;J:\t:'l rozat3i,1n'ttmi rne~1 u h~na low::„1 1·e, Z\lf1~.!.!lZl".'ua
1
~
:i;
1..„ •
q;r
"~""'"
Inors\ęieq-6 o~ł •.1r- 51.el·~_·· ri~d n~u;;-~ldch
ml. e..,.{
•. 1{H1,.,,
l
~- •:J;.m.[""ill
1

.które JfH\H>: sierokie i le}.lrnw~fe uj~cia, że np. Brfn11tl, Je~ąca. o so km.
od m-0:r..za j Ht1mburg oc:M?:.łony whJ...
,,„,,.;
nłA
JA'O
~ ....., "'f'
~- r'l"J7" mCJcrh.m<i,.,.
VDf
tH'lo
V\.
'"
vll U 1 1'k•~"'
· l':>",Y
;·;H_t
rozwinąt. i rozri~~~ć. ni\ p1,r.ł:.V ś"1Tint10~
wego znaczenia. Rzeki ~iorria Pólno~~
nego posindnin, (ż wrlirzeniem wM
kanału ces. Wilhelma) n11 yi:r7.e:<:frz1~ni
725 klm. ~l~b~·ko:*ć .5 nrntrown~ urnov!iwiaiącn.: ruf'h wiel!dch (d1·)6 nie
:r1aj""1ięk:::;zyeh) paro't'ieów, l'?:f'ld Bar~
'1\.J•

-\))!

~ortów .łJ.:\łt,f Cldch. rrG osfatnie Ze·
Rtn wienio w Dl'ót"HHha rias v1 sanit\

tr~M dzl~!<'!JS~egi}

s~:wch (1Jięcin111drovtr.~·cl1) dr6[l: da <!'fi!.l~
.,
r··
frza Jadu. NruHo MJteżnv i re:~ub:r11

pof-Jten1a.

Pol1Sld

'fif();Jl':e U':.Ollr:l.

.Poh~i.r~

iii!~ wy ln•r.f!-l't.y masa dofo daJelde, al@
vnmi.;;ta6 trzeba, ~e kr.d może bJ1 ó
niemal rfookola nbl:".fff P11,11::rnm fl. nii, ·
!n1Ać :r. 1dr-nn ~!)~_oiste:-,::'' z;1fiflzlrn (H1k
to byb j }'lo1:i\ełrn,d ;est les~ie~et l'll'J. w
Hi:-;z'mrnm.· lll' J~;(d·tnót f'l:r<lli ir~ny,
ło

i wybrz.:iia

tt~

tyckie rnż 'po "1,liczenin w(d t. ~~w. rniil~i tJ~• p;_1s:"l'i"1ri:;t
HaffóT.r, mliią iyl.lco 109 km. ithb- bL;;~:t~i, m-;;.ó::i 'ófó)ś_t

znl19;_a się do s2 i:roc. ogółn~1 dłu wpływ n12 st~1~unłd kiinwh't>!H1~, ialr~
gośe1 gremio państvn11, gnmfo;rt morska te wifli!d.:'.l znaczenie. komunikacyjne ny rm~h przvpły 1t-ró,W, • mor~B,. w proPolski ~aimowała 10.g -proo. ogólnej i gospodarcze,
··~va 1~l :-~u1r;:„\",r n1ns.v \Y uct lr u7:~CH1 i·zedług-0śc1 granio Rzeczypospolitej. Da-·
To morze jednak~ o które Polska czne, podnosi nrnrznie łatwo{ć, Ją.
ne 't.~ ·obliezone ·!ii nfo'Vi al.kich map oparh~ ~woją grai1kę -- t. ;.:;n, m11rze do\'-r®.11itłl. w porbc-h 1Iona Póin~crw~
at}~~olt'ych :nie ,S!t zupełnie ~ścisłe - JiaHyckie ni~ ma iHż dzi:~ 1ak wiel„ g·t\. i)rnM ni~ pnk~rnH.J:~(; ?n'.:•;lowców
d9~tateczne są jedn~k dla wyii"1or!i1ie~ Jdeigo ~n~ezenia . j~k iirnvnleł. r11alri wynosi/a Vc.''.~ w r. 11/11 na Bnit.yku
.. lllfL'6gólnego pojęcia o fakcie„ te sto wnfosek raotnn wyproi~ai:lr.ió 7i do- ~7 ton n, Htl l\1orzu. · l'ól!;o:?.'lem 1115
sunek polskiego lądu do morza ze świadczeń lat os!atniehł obserwując tonn.- parowców na Bałtyku - Ml
0

Półnoenem - 1480
Porty Bałtvdrie p1n\stwa niemiee!dog·o wyln1~1,.:~ły w 1:. 1874 ......; 46
proe. i!fi.'~ ;1 tmm C<.iłe,.:1 :::1,lln morsldeg-o Niemiee, w r. rnoo już tylko
32 prnc.
Jahie z 1: 1 -3 enie dh z,b!iłenfa
.lurt:lu do nnitzn
r~·<e~d i shu
}:zek, tH:ui:;zyt:. nrnr.e ria fi-nmiące 2eRta.wienfo•. Wa?S'.MlWa, o1ld1doiirn w

tonn.
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NOWY KUR,TER

ŁO'D'ZKI

wytszyeh sfer teatrów, podró~y.
Tak, jest w palistvl,ie orgaQ.immej
muzeów, nowych znajomości, kon- przyrody, tak będ~ie .w stosunkaeh
gresów, wystaw i t. p. olrn2l]i.
świata ludzkiego.
Jedynie szczęśliwy ira:ti pozwala
To dzieje si~ z człowiekiem, to
od czasu do ozasu, w drodze szcze· samo z narodem.
gólne_j laski, temu lub d~u15iem:i z
Owót, lud pozostawiony sam s~·
nich :tna!etć się wśród b1esiadmk6w
szerszego świata.. Co najwyitai raz
na rok być. w teatrze, ni.ekjedy na
wiecu usłyszeć piękniejsze głośne
:!Iłowo polskie, by& w jakimś wi'!lk„
szym mieśeie, zwiedzić. kawałek rodzinnego kraju, w wagonie pogadać
~ kimś obcym„. A pozatym nic, nic
nigdy, całe lata, przez całe żyoie
uowego, ciekawego...

Zbiegowisko

W kwietnia 1911 rolra.

we słoje ludti ei~~ko pracującego i ' Pr~emawiali jes!Zese P.P•
tak jeszoze upośledzonego pod inny- ozenkop Pawlikowski i in.ni.

mi

względamj;

owo

tą drogą podnoszenie ludu do
godnośol rnyślt\Mgo społeozaństwe, oo
bie. choćby i na stopniu swojej e~e. spełnia przedawszystlrim ~z.koła pomentarnel szkoły czyli 2: saruą umie- ezątkowa a. w ślad ksiątka, ot-o eo
jętnośoi ą czytania i -pisma, be.z k~iąż~ będzie na.jwyMzą zdobyl'Zlb i najeen·
ki to lud slrazany na cofame si~_ w niejszą w skutkach obeonej epoki eays~ym soołecznym manowiskn w stoM łi ducha je) e1Jasów.
!!lunlrn do narodów1 tv ktoryoh ksiąt-
1ej H .t& i oJnvahl'ł
ka ludowa wohodzi w skład żyoia. Wd.zięczność tym, którzy ozy to
To lud w stanie stałego pół-snu. sercem ozy r~ką i w tym dokłada)l\
Coś _jak roślina w stosu n!rn do ~yją- swoją cegiełkę.
cych zwierząt
,
. . .
1

ta, a

. Czeae

EWJ.

Więc stworzy-5 w1elk1m masom
s2y by ludowym możność korzystania z

ulioznep

krwawy

wypadek, głośna zbrodnia,
wystaw sklepowych, obce sobie. na książki,

ulicy tłumy. Zaś na wsi swoje zapole, okrąg dojrzany okie~-okoliyy,
swoja gromada, wyjazd na Sałisy

'Ę)O grosz, kościół, kazanie -

wiecznie

bądź szlachetny,
cierp i pracuj, a uzyskasz w niebie
nagrod" szablonowy do pot~gi od
wieków odnust.
snrawa.
w si:id.zl6_.
1·
r
u;;
,
odsta\Va kartofli do gorzelni, bura~
ków do cukrowni, pobór wojskowy,
a: pozatym praca i i1raca, szarzyzna
tycia do pot(Jgi, no i obowiązkowy
pogrzeb,
nie licząc obowiązkowo
rozpityoh wesel i ch~zcjn, oto oafo„
kształt tródeł umys owego rozwoju
naszego ludu, gdyl ten tak vvcześnia
ź.egnająe swoje sie skhHmie skie la~a. :&aczyna tyć jako e~dowiek dere~
;dy.„
St;id te~ nawet i szkoła ludowa,
o ile z tą spotka się dziecko warstw
eiężko -pracu.jącycii, t!!ikola, która -w
Htatnim swoim słowie, ~i edwie JBrJt
w możności przy obecnym .jej stanie,
ia.ko tako n3uczyó dziecko czytać J
pisać, nie Wpływa bynaimniei na
stan umysłów ludu.
Nie jest bowJem ona w stanił
zbogaci6 umysłu dziooka taką Hośei~
wiadomości 11aulwwyeh 1 tak rozwl:..
nąć iego ztloinflści wnioskowania,

na jeden temat, -

demokratyzowa- .

dbając jednocześnie, aby
rzeczona książka Gdpowjadała swoim
warunkom t. }. ahy · była dostępną,
po!tyteozną i pr2iyjemną, jest to d.aó
mo~ność czerpania wi 'dzy z wielk1e1

skarbnicy umysłowości wszystkich
czasów, wszystkich geniuszów, wszystkio.h. wysiłków lud~kośoi, jest to
~iać skttrby duoha. w roo~łnną iie-

mię

B~dzie to budzić go z letargu.

W

końou

~apadła

)ednom,y

nie skarbów myśli .wybrańców świa~ uchwała, odczytana przez

skuteczne) walki o nasze praw:a,
:pracownicy handlowi, prżemysło
biurowi, uwatamy zarazem za ko

czne stworzenie . silnej organi·
p:raeowniczet w oełu obrony naSIJ

interesów ekonomiezny-Jhc.

-

&hołowikt.

Wiie pracowniczy
• Wars~a,.,le.

p. !F

treści nastf;2pującej: ~t
„Uznając niepodległość. D&f
polskiego za niezbędną podw·

Hoffmana,

J

•
.Komunilrnt nimmeckł,
BBtłLiN.

(Urz~<lowo).

._
Wielka Kwatera Główn••.-~~~gO
Dnia 15 b. m. stara.niem polskich
kwietnia.
_
. · ,''.
itowarzyszeń pracowniczych odbył w
warszawie w wialłri&J as.ii Tow.bygte·
Jłacbodnia widownia iVCfttYt~:i ·
n i o~mego w ł ee praoowni ozy, w A1..-tó „
rym uozestniczyfo kilkuset delegatów
Front wojsk gen. feldmarsza~ka .
Ks. Rupprechta Bawarskiego
12 _u stom:arzyszeń, naletąeych do

Dopiero bowiem książka i umie- rady.
· ·
..
jętność obchodzenia s:ę z nią- rozuPo zagajeniu zebrania przez pre...
Na polu walki w Arras :w.pO.:?,
mienia należytego, daio motnośó ~- !ie~& rady, p. Jana. Bobińskiego, po- nozegó1nyoh odoin_kaeh 1nowu Jl,łJ.; -:
wym ludowym masom, wobec nie wołano pr~ez aklamae)c;} na -przewo· wUa si~ akcja a:rtyle:r)i.
..<~.:·.
. moiności przedłu~ania początkowej dniczącego 0bradom ~· Jana Włodzi„
Na przedpolu linji naszych. i~:)
nauki szkolnejg .która zusr.tą wietrze- mierz~ Lgockiego, na sekretarzy pp„ obu stronach So. mme rozgrv_wal•;.-_s.•J_~·-·.- •-·~_:.•
je ~-głowy jakże pr~dko ni\ dalszy i Xa.rola Hoffmana i JaM Niemczy,ka,
" ~"I: • "'
tak nieod~owny katdemn e!dowłekow-i Ol'H .kilku tU~(')SMiw :5 pe~ród del&ga- eadfihnmie utarozki posteru.nków: .Jll\~L~
rozwój umysłowy.
tów stowarzyszeń.
· szych 1 p:rzednieml stratami pl'z~;~
J\siążka, rówrwrzęi:lnie z prasą
Po obięoh1 przewodnictwa pan oiwnika. Ogień wzmógł się chw:iJq'9 \
ludową; traktowaną, nie w partyj- Lgocki powrtał -przedstawicieli prasy pod St. Quentin, w którego katedtf
nych lub v1iyzuaniow,Jtb cela.eh, lecz i obecnego na em.U vioe~dyre.kto:ra da~
·
• kó
ezyst•• oświatowych, tina to sprawia: partamontu p:raey przy Raązie Stan'll. ugodzH ~zereg po-cis w„
t-o, !Ze isha. t!~ca, w dn~zy - istoty p. Turowic~, Gó. óbeeni prz;r},'}li O·
Front Niemieckiego_ Nutępcy
ludzkiej, jako dziedziotwo ~ycia u- klaskam:.
·
Tronu.
m_vsłowegt) setnych poprzednich -po·
Pierwszr referat wygłosił p. Jan
koleń, nh~ wygaisa, a prrieciwnie -ta- Bob;ńsJd na temnE „Istnt1t. rady pol
Na polu bitwy nad Aisne woz§.·
r~y się i•u~niej.
skieh eiowan;ys?.Jeń. pncown1ozyoh r~ -pued południem ·walka przy·
Ksiąz.łrn pozwoli dziecku po opu„ na tle Zddań s.poł"czno-ekonomiez- oiohła; franeuzi _po niepowodZ6niu
szczaniu ławki szko!nei uie zrywać nyoh". W wykładzie jasnym, nace· dnia
poprzednie_go. pod wpływem
owe1 c.ieniuteńltfoi złotej nfoi. którą chowanym szczerą troską o los lic~~
a by - stało się istotą myślącą t. j. umysł Jego, 1łodu:r.as ~„,bytu ]ego w ne_j rzeszy prą.co wników handlowych, strat p1miesfonyoh przez walcz~Q&
aby samodzielnie mogło rozwi}?.'.ó sz!tole był złączony ~ wielkim nmy- pr 21 emysłowyoh i biurowych, referent dywi~ts
nie - kont7nuowali. pr~by
wrodzone wfaśoiwości swej dusz.v.
słem wszechśw!nfai.
uwydatnił cał.r szereg tyrzyczyn, skła. l'rzerwania frontu._
„4 _. _ _-_.·
Pozatym niema owo dziee-k') ludu
w dalszym też ciąguksiąźka za- da1ących si~ na ich upośledzone doM
·Dopiero w godzina.on
wifozor„
ku temu, wyr;,. wsp. materjału obje- sifa6 będzie choć krnpal lrnmi owo t.ychczas stanowisko społeczno-elrono. ny;oh przeciwnik pod_jął aki' ez~·
!{tywnego, Nie styka się ze światem. źródło rnor;y 1„r~G dnchowyob, jaki~ miczne, u2asadniał konieczność two· ścfo\iVo. Na zboczu Beaulne. na~j~gó·
Niema sposobności widzieć, oo się w Jest rnzmn, ta wedHig wiałłnego my- 1zenia. ~wiązków zawodowych. ma.jąh C
•
ł
, ,ć 'hód
:nim d7.iieje. Więc zostaje ciemne i śliciela :Th,folebraucha „eząRtka ro~m- eych za zadanie przedewszystkiem rzao
raonne_, 1 n~ pó DOODI:ł:'.~, • .
eriemne schodzi do grobu.
IDlł Bo~ego".
. .
. obronę .interesów pracowniezych, i od lasu w La V1lle au Bo1s·,·Jego ·
Oto dlaczego„ fair wyżej powieI to ~m pośrednictwem ks1ąz!n nawoływał do skupienia się około ra~ fale szturmujące złamały ·aif2 .
Q..
1zieliśmy, jedna książka, ksi~~ka sta- przenilta w lud ów zdró1 mądrości dy polskich stowarzyszeń pracowni„ gniu lub zostały· odrzucone ~w;jB.le6
je się dla ]udu, w zakresie rozwoju czysto ludzkiego świata, nad którym ezych, która ma na celu njednostaj. Dft. blf:~ki dy1dans„
~ cf'

1

w

władz umysłowych, ląmmikiem ze
, . t Rm my śl'I J. czynu, wu;ic
.- wszys
. t,.
sw1u
kim.
Ona bo jedna, czy to w czystej~wej form i~, czy fo~ jako „gazefa"
burzy granitowe, niebosir,,,żne niemal
mury~ tiziel!\ce Qwv -r. rosty lud" cd

świata, w cywiH2iacyjnym tego słowa
'-1

H

znaczeniu.
Bo to z książką w :r~lnJ lub ~
gazetą i :prostak prz8płynia Oceany,
przebrnie Sacharę~ zwiedzi ogniste
kratery wulkanów. zachwyci si~ lazurem włoskich jezior, przebrnie przez
strJ}szliwe tundry Sybiru. Obejrzy
wszechświatową wystawę, zwiedzi te
i inne muzea, obejrzy Paryt, Londyn,
Mosbwę, Nowy Jork.
Pozna się z mini8trami francu3kirui i sułtanem. tureckim. Posłyszy,
_jak w par!amem:ne posłowi() bronią
pra.w ludu i swobód narodu.
• Dowie s!ę nad czym to łamią $0bie głowę wielcy uczeni, w Jaki to
sposób prowadzą
s~~ sikółki w

Szw~ioarii :.: uniweriytef;y ludowe w
DanJl. No 1 poznać si~ mote nasr.

kowa~

nasili parobek. nasza panna
sktepowa, nasza gospodyni i to oso,
biście z na,]W!ftin-~zymi bohflterami
!l:w1·aia
chuć
„i cl~wn"
..,,.. g r o b ac h""
t.
.
"
a
u
spoo!!:ęlt~ gdJt pozna io.b. wiekopomma
~zyny •.1 tak jak poznać 1:11~~e, ohoóby
"yiko z g·łównego, mysl! 1 Uozuoia
bodaj i tych naj-mij'l'VJ~ks~veh du„
H

~hó; 1wia;a

z ro1dkuó:

ra es w„ aooorn

!riewiczów. ·
T"k

'b:.Pr.~':'
JJt@

,

si~

0

~ieh1t~

P018totnó~w1 ·, So~
an yo 1, Mio.

tej nec11 mówi obrrttyin

·.~rili)w realni• to b~dzle z

ia•k.
~-.. sneelu1.MdM

l'HWlf.o1u,

w,

·

.hviatem

P.1.•tnvo

:iftlhiZił} zu.".l.•11.!l tego, m:a to do

::.o rde

d.~puszeH

zarriejl.t

c~y-

pracują nieustannie pzeregi uczonych,
pisarzy, ba d aczy, tł urnaczy i cały .ten świat myśli ~'tanowiący czynną inteiigerrnję i łą drogą,
przygotowuie flali:;r,_vch -pionerów tejmyś l ioie 1i.

~e inteligen~ji a :r, cza!!łem i eamą inte11·ge11 ... ;A.
·
v ~
Ręka
w rękę z książką id~ odozyty ludowe i pogadanki ma?ące za
sobą znów tę zaletę 1 że ~ywe a szozere słowo, przeniką łatwie1 do umysłów i sere,ni~ drukowane. Zwłaszcza
te np. jak u nas, jeszcze tak dobrze
iak połowa ludu nie -posiada owej
cenne1 sztuki biegłego czytania. O
bo c,;ytanie nale~yto; nawet i poci·
ehu to !Zaprawdę, du,_a i trudna umiejętność i niewielu t~ posiada na·
wet wśród umieiąc;ych czytać. Oto dla.cz P-go s?Jkoła ludowa. pierw
Si'.11~ i na1pierws 3 ą swoja~ rzeczą musi nietylko nauozyó czytać dzieoko, ale wyuczyć doskonale i ~e tak
powiemy, powinna wyszkolić dzieei
w umiejętności rozumowego czytani~
Ina.rizej święie wśr6d lndw apostoł„
stwo książki b~dzfo niemożebne.
I dopiero też !udowe m-a.ssy. w
dalszym ciągll po szkole, rozwijrine za

pośrednictwem lrniążki. ta. jeayną drogą dostają si~ na wyts~e sfa1.nC1wislrn

społeczne nie mówłąe iu~ 0 'tliyteoz-:
Dośoi pra«tyct;nyeh wiadomośei.

uezue i J<"l~
ale i myśli oraz mądrośoi, gllł·
n1usz Miekiewie!i:i wypowi0cb11ia.-ł sił)
w Mkresie ideału. uspołeoznioDyo.h
iendancH sumienia obecnego świata,
bodaj w nic:1ym 1e.IK w owym :swoim
ifcseniu: Obym doue-W JmdyJt8j pocieoh?J alir me hłiiąaki zbląd•ił:r p•~ $tr#e
ohy.
Wsluhani w e:u:in:Ą, 1u.lo1h~ i ~-lfłb0~&1i. trf!lit. li.Ylih Jm:.lr9U,Ylfłk i obyvn.tel~krnb _sł~w wi'idkie%·Q syna l"@l~ki

~zji

Zaś ganjm~z .nfot7lko

H ant.a.ł~bi bytl, Ct mifł :lit rii1nrij1
łe· fllll!ł oda., g-~;r! J11~y1~b at ir~J• "JHIP'H",k~~„r;.;·r:
k•§łi)~ 1~ w 1'• ~ ~1M&!t .r1117ł9 • ·
nbe,U(;~ - lilt4te:łi~\ka1.de

pft:łli3.

pt~

w

~*

·j

s&t"Oi

ffi-!~

~ ~-

i
w e-

jednoczen~e

'°'

działalności
·
dla obrony .1·
):tównie!t
p· od Le GM.at i vouroy
,
poprawy materjalnego, społecznego i nad kanałem Aisne-Mama odparto ·
.kulturalnego bytu p~aoowników.
n.taki· nieprzyjacielskie.
Na -propozycję departamentu. pra„
Ataki francuzów, podj~t.e \ye;~~,
cy przy Radzie Stanu delegowano do enym_ :rankiem w S?Jampan ·_ i. ,_:.· Mstały,
1 ,,__
wsnółi1 ra 6 y
t
d
t menele
)
1:·
Yl .Ym . epar a
. · złamane na szerolłości -okofo 20 kilo~,
pp. Ja.na Bobtńsk1ego 1 Karola Hoff-- . t
d .
•d- ._ ł; . ·. '_ ,_·-..·-_-. l~·-;
mana.
me r 6w po 81 1nem z1a antęni.ogn-":'k
We wrześniu r. b. projektuje się ldóry wzmógł si«:! juł ·od ,ązereg\l:,~,
awołanie ?ilazda praeownio~ego. dni; dt\żenie nieprzyjaciela /ao prze„
Pi:u~1 referat .wygłosił p .. Jan rwania frontu zostało poilehvvyoo..-J
Włodzimierz Lgocki na temat: „Pra- .
·
• k _.:ka
cow.nicy handlowi wobec prawac.
ce przez nasze stanow1s a zamy: ·Prelegent zaznaczył, te prawo„ j~ce.
dawstwo Polski winno ~apewni6 pra. Odcinki las'-1· pomięd.Zt Moran·
co~aikom .handlowym:. pełnię _praw villers a Auberłve_, . do -k,.,ł,R~yoli do·
obywaie!slrn?h ora:Z opiekę lJanstwa. tarły jut. walczące ta:qi.1:'/kolorowe
na rówm .3 rnnem1 warstwami społe- d « .- f
k.
·_ d .f im poeznemi; powołanie -do życia wydziału ywi~Je rancus ie, ~!:i·~r_o. - .
ochrony praoy, posiadającego moo nown1e w kontrataku l aabrano .. 600
prawną; zabezpieczenie paflstwowe e„ ieńców„ ora2i pewną liozbł} karabrnów
me1·ytów ~a przypadek niezdolności maszynowych.
do pracy ltd.
. - -- k r
Następnie in?"... Stanisław KruPodczas walk w . dmu 16 we·
. ~tiWl!Jki wygłosił re:!Gra.t „O lnapek"' tnia ogied nasz zniszczył 26 samo·
· oji i oobrome pracy". .
. _ehodów ope.neerzonych z Uezby st~·
1:· -J.M.isf ~O~!'lmlsk1 vrzama~1ał sowanyoh . wiefokrotnie przez prze„
w imieniu kom1s}l centralnej zw1ąz- i
'k
ków ~awodowych.
-.
o wm a.
.
"11;w 1
.=m· "'"
"""'t""
Tego eamego dnia w wafoe p8•
n · ,,,edy·ra1.•-„
...,
"-i.u„ d"'p"r
"' .... ..,.
'"' ·n,..„l"""ey„ p. Turowio~~ zazna./omU zebr&nyeh wietrznej i_ pr.sy pomocy dział o„
Be stanam prac. tyczł\oyoh. ai~ pre,.. ehronnyeH ~strzelono 18 samolotó\f
wobw!tw~ o ooh!-"@nie praoy, e u· 11i6pny)aeieh1kioh. W wielu punk„
be5Sp!&eze_m.•.elt społ8~nyeh .Hd..
łaeh 1'a:m_oloiy brały 'tldzłał w wale•
e. Ko.mnr~k _-wyke.t:yw~ kon1&0z: Yliecho"" ~rMuoaJ"Qe bombf i pr~r ·
nośó rozc1ągmto1a. baouJ&} .kontroh ~ . "''' . - -~ . ~,
nad szkodliwą działalnością wydzfa~ pomooy ognia karabmów maszyn
łów poSrednichn. pracy w tak 1n1-r~ wych.
biu:r:ii.cił kaue10_ nowanyob.
.
Li~ba je-:dc6w _podniosła sit dt. P. Karol lfo:ffmam podkrdld ło IOOO 1 gór~
r.;1*'"IHH>śł- e11ęsts1Sego porusHnla !"
. - ..
__ _
pru:e pnjodyc~ne) 11 praw pracowni- Grupa WOJ&k generała-fełdmars,;ałk~
ózycłl.
.
. .
_ ,
Al»ro®.u Wiuarkmber•kiege
P. Jc.:.sf Xu::aiłłhlsW. »aw-oływał
__
. . _ t·
Qti uł®hn1a W3pólu:mi ~dłi11i -Sjłe•
Na law7a. bNefw. MH-~ I :D& p

nienie · i

zrzeszen·

P.

-

pr.a"O"''n1·czy"h
.., v•
v

•

4

0

~}a..bl~głi pit~ :pMwi~ ~· b.dniow.r me:h.64 oo WłlnBf
wem, praCłlW~m6

~·

.

~c:rw11 a.ko~

op1ow,a„
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NOWY KURJ'ER ŁODZKI 19 kwietnłn. 1917 Mlrn.

Na północ od Muensteru, w WoLONDYN~ 17 kwietnia. -Główna manifeshrnji poprzednich. Wielo ty.
'i~~~~ch kolumny atakuiące przypro- kwatera donosi 16 kwietnia: ·
sięczne tłumy przeciągały ulicami
=:-"itdmHy 10 jeńców z rowów tran~
Ostatn.ie 1 nocy zaięliśmy Villeret miasta. Zebrały się one przy pałacu
. , 0 {łskfoh.
nda połut dmow_v m wschod2ie od Har- taurydzkim, ską/ł skierowały, się do
icour_, i posunęliśmy się na półno.;. soboru Isaalrnwskiego, następnie do
wit.lowna wof uy.
cn~m za~hodzie od Lnns. Sród łupu gmachu ndmiralic1i, o. stamtąd z 'flOw_?rn:nney,o, zdobytego

Sytuae1a nie uległa zmianie.

Front

macedoński.

Na zachód od

Monastl .ru

ener·

gtczny atak wojsk naszych wyr2:ucU
francuzów ze stanowisk na Crvena
Stena, które na szerokości około 1
·kilometra pozostały w r~kaoh nie-·
przy1~cłelskich podczas walk mar-

cowych:
odparto,

zatrzymaw-

przeszło 200 1eńeów

wra2i z wie-

• Kontrrhak

t.zy

karabinami maszynowemi i
t ,:t>rzytZl\dami do rzucania min.
Pierwszy Generał-Kwatermistrz
L.u de n do r ff.

loma

1
,

"komunikaty francuskie.

''L "i
PARYLJ, 18 kwietnia.~UrzQdowo
i~';,donoszą 17 kwiett;lia po poł.:

r- .

Pomiędzy Soissons a Reimsem
,, w,olsks nasze umocniły się na zdo·
lt'bytyeh stanowiskaoh„

~,;:~
W okolicy AH_le przy.. pomocy
c":gnfą zatorowego l karabinów ID8.·
' ···nowych, który zadał niemcom

.

'"&kie straty~ złamano silny kontrk niemiecki na nasze nowe linie.
, zchwiały sit't również inne kontr:ata:kJ nieprzyjaciela · w odcinku

0ouroy.

".·· Na eałym f_ronoie
goda.
.

··..

trwa

niepo-

W Szampanji noo zaznaczyła się

ałtow.ą•Jjśoią

walki artyleryjskiej,

ł!gófnie w odcinkach na zachód.
Auberive. Pożatem noo upłyn~ła
kojnie..

'~ARYlt, 18 kwietnia.-Urz~dowo
~sz4 17 kwietnia wiecz.:
Dzisiaj rozszerzyliśmy naszą ak„
bojową na wschód od Reimsu i
kowaUśmy Hn]fl niemiecką„ p 0 •
o gwałtownej ulewy i burzy
·~nej Młnie:rze nasi złoży li -próby
konam~} energji na froncie oko5 kim. pomimo oporu nieprzy~aw
a. sdobyli całą pierwszą linię nieG
~[~{~i;QCk- na południe od Mornnvillers.
;·5·\Vojska, które przedarły si~ na tfl
::'
1t, zdobyły w sposób wspa11iały
~'.••,?•• je ufor.tyfikowany wyskok, utwo·
!f:w{iiZony _przez linj~ niemieck~ wokół
fH~t&1 Wl!li na. :łronoie długości trzeo.b.
lpmetrów. Liczba Jeńców, zabra.
.~h przez nas w tym odoinku

ntu, przenosi 2aOO.
- . Pomiędzy Soissons i Reimsem

'.~Cł\gu dnia zwrócH!śmy ponownie
'et\ niszczący na urzf:\;dzenia nie~
ieckie i zniszczyliśmy drobne wy~
l~ na kt.órych oddziały nieprzyja-

lękłe stawiały jesiao2ie opór.
Według
nowyoh
wiadomośoi,
bitwie rl dnia 1G b. m. wojska po„
, ~y Soissons i Jłeimsem musiały

W:łlezyó f)rti'ieoiwko bardzo znfłcznym
~tłom. ldelnlecldm. W oczekiwaniu

~~'*,11,s~ego lltaku

n1eprzy1aoiel sr1rowa·

~t'rBWił _19 dywizH. Według zezn1ń 1eń~~'n.\óW, dano wyratny rozlrn~ utrzyfila~:'f,,'n'la, si~ Ma ws 2etk& Mllfi na pierw~,; ę~_em, gł~boko ufo:rtyfilrnwanem sta„
·· 11t· i k
Sł t
·
6
b ł b
L'!fl.W

s u.
ra y nieme. w
znaoznew

1y

ara
.

L

Włenzorem„ prMd' bitwą dymfaja
jl.l'ZJlACi&lska

podor&a.s

luzowania.

pl'~t.ez

uas w

L1~vm 1 Souehe~, znaidnią się sześcrn.ca!owe działa okrętowe, tysiące
P?c1.sków. róźnych kalibrów, pornięilzy

pocH;;ki ośmioc.alowe, pewna iloSó :natychmiast r•rzedsiębral adp o wiednie
gra- środki zaradcza dla usuni ~cia niebezd
natów l bomb nairór.norodnfoiszyoh pieczeństwa głodu.
W. K~„ Boryas are•złowany.
gatunków. Zdobycz w Lievin i Souchez obejmuje równie~ wagony, naGENEWA. 14.4. Au.. Havasa do„
ładowane nowerni narz~dzinmi, du!Zo nosi z .Ptltersburga, że W. Ks . .Borys
szyn kole1ow:vch i dwa wielkie skła„ Wł_odzimienovvio;:o został llJ pofocenia
dy IDfiteriałów technicznych i budo- głównodowodzącego gen. Aleksieiewa
wlanych.
~resztowany w
głównej
kwate:rge i
At~k nieprzyjacielski, wylwnany internowany w Carskim Siole.
R~~nfoa zdań.
14 kwie_tnia pod Monohy-Je P1·eux,
„Fra11kfurter Ztg." do~vfo.dufo się
poprowadzony został z wielką zaciekłością. Dywizia bawarska, która w ze Sztokholmu: R.óż.nloe zdani~ ja„
rolm 191'5 stawiała czoło (lfensywie lde Zia winią się w Rosji na rozmainaszei pod Loos, znś w rofrn 1016 tycb zebraninob pokojowych i mani„
walczyła pod Hoch waldem, została festaciach ulicznyoh, oduoszą aię wła·
znów w prowa ]zona do wal!{i i otrzy- śoiwie tylko do k\11esqi* czy Rosła
mała ro~ kaz odebrania, za wszelką ma zawrzeć. pokó1 oddzielny1 ezy tet
razem z hrnemi p;}ńsLwami; istnieją
cenę, straconego Monch.y- Le Pl"eux.
Straty iei podeza.~ te~l1 nieustra- też rM.nice zdania, oo do formy i co
szonego natarcia był.V nud wyraz oięż do formirm rozpoczęcia rokowafl.
Jdet jak Wf1gó!e ~,traty bawaroz_vhów Większ<)ść rrdiy :robntniczei wyraża
w te.i sprawie :Mrnfan!e r21ądowi tympodczas wszystldch ostatnich prz0d
c·znsowemu.
Jt'd1m z rewolue~oni~
sięwzięć. Prze.szlo tt·zecią część Ulf2przybyły
tych Od 9 .kwietnia jeńców stanowią. stów rosy1skioh; świeżo
Dl!lll

m10tac~y bomb i wielkie masy

1

świadczeń nale~y

wówczas uewido-

waó traktaty przymierza. Koniec
wolny b~dzie wtedy pewny„
Ceretelli wyraził zadowolenie z.
powodu oświadczania -rządu' ~ d. &
kwietnia i za~ądał„ by rząd' domagał
się zaraz od wszystkich sprzymfo-

rzeńców oświadczenia. te pretensJe
aneksyjne i pieni~tne zosta.nł\ przed-

stawione sprzymierzeńcom.
·
Kamieniaw. z grupy radykalne1„
powiedział: . Oświadc~enie Hi\d'U Jest
niezadowala1ąc&„ poniewu nie pHy„
ldada głównej wagi do makończenia.
wojny. lec:e; do kontynuowania. obro·
ny. Przeestawłoiele W()jska podnoszą,
it. ar.mja ·pragnie pokoju_ lee~ nie
pokoju hanbi[\cego_,· Rosji fibyteoznb
jest obrona. Dopóki Niemcy ni& 1a~

pragna.i pokoju na podstawia równo.Mi braterstwa_ pokój nie zostanie·

zawarty.

Nagln

styczną,

.złotył

retolno1~

soojali„

wzywail:\Cf\ proleta.rJat, by

zmu8ił rząd

do pokojY..

Urlanow

domagał

si~

równiet.

bezpo~redniego
zawaroła
pokoju~
Rząd uslłu1e odd~iała.6 w tym kia„
run ku„ by udaremnić prób~ demokraty oz n~, , zmierza)ąo~ do za.koń„

Jeteli Niemcy nie uprzez na.a rt.aki
poniesie rząd.;
który pozwala :na istnienie niepew„.

C7.tmia wojr1y.

ścisną wyo!ągni~tej
do pokoju. to win~

mówił, iŁe wszyscy nośoi oo do własnych celów wojenpro
gna
po
kom
ogólnego.
Gdyby ied · nych. Jesteśmy przekonani, że dłoń
LONllYN, 17 k "virtnia. - Główpodana ponad rowami strzeleckimi.
na kwatera donosi 16-go .kwietnia wie· Mk pail~! wa ?.itaćliod nie, a zwflli:-Zcza niedługo b~dzi" 21awleazona w pCh
Angl)a,
miały cz171dó t.rudnośoi~ to
ozorem:
wietrzu.
Liczba wziętych do niewoli niem- Rosja nie cofnie siq przed pokojem
Na zakońozenie Kerensklj po·
oddzielnym.
ców od rana 9 go kwietnia przewyż.
wiedział, ~e kraje wojujące, zarówno
sza iuź 14000. Sród łupu znajdu ą się
Początek 1~ecr~;:uaizacji
spr~ymierzone 1a.k i nieprzy)aolel„
194 działa.
sz~.'. oh-eici:wa w RosjL
skie, powinnyby łącznie zają6 okfe...
Dziś po południu padał ulewny
BEULIN. 17.4. Korespondent ślona stanowisko względem progradeszcz.
petersl.rnrislri „Ivioskowskila Wiedo- mu pokojowego, pozbawionego d1tż~
LONDYN, 17 kwietnia. -Główna· m.o~ti" _dowi~d~1~ s-ię, 'M jeszoieH w nośoi zaborczych. Dopóki to ni& nakwatera donosi l6·ao kwiefada:
" biez~cym m1e8.ąl.:u. rozpoozęte zo1:>ta- stąpljl nale~y bronić wolności oj.
· „
.,
. ""'
.
ną p1ei~ws!r.e x kole: reformy s!!lkol- czy z ny.
. Zdobylrnmy folwark · Tombms w niotv1a, szczególnie śrndnie~o i wy~.
Kerenskił został samianowany
pob1żu _Enchy. .
..
szego.
Pim:ws~B, . rdotmą będzie ze.stępo"' przewodnicząeego Rady mi, Podmrn.8 nocy zyskahśmy. teren wprowadzenie
absoiutoe,j wolności nistrów.
wzdłuż wyslroku wzgórz~ na półn<hmy studjów i swobody poiitycznego wy.
RGkowanla pokojowe~
wsc~ód od ~ woro~ 1role10wego w Ep- stępowania studentów.
Również dia
BERLIN, 17.4. Z Rotterdamu do„
chy 1 zabrnllśmy Jt\ńców.
Jrnbiet mają nastąpić le·psze wi- noszą ?t.e p:rzywódzoy eocialistów ho·•
9
doki.
·
lenderskicli wyjadą _do S2itokholmu
R. ·
i
u
w celu wzięcia ud~iału w omawianiu
Odrębny pokój-z Rosją„
~UCH,
Wiedeński ttDor Abend" donosi pokoju.
!Z
. „Pok6j łllń I HpcnH.
ze Sztokholmu·
Car w ręku [fllrok~ratora.
BBRLIN.-Z
Ohrystjanji donos:z:Bt
Rząd prowizoryozny w PetersSZ1'0KHOI.JM. =- PodcMs świe~ej burgu nia choe wydawać paszportów do ,;Berlłner, Abendpost": Dziennik
był.ności w Moskwie minister spra. tym osobistościom, które podeJrzewa ohrystja.tiski
„Aftenposten'" pisze: 1
wiedliwości na wystosowane do siebie o tendenoje pokojowa.
Duńskie dzienniki soojallsty~zne po-'
zapytanie o los Mikołałl:i H odpowieMimo to w Angłji zaczynaią si~ da14 tłustym drukiem wiadomość, ~e
dział, że były cat• zna~duie siQ w r~ już przygotowywać na motii wośó od„ :nie jest ta1emnioą. it odbywały sf~
Jrach generalnego prokuratora.
rębnego pokoju ze strony Rosji. Sl\- nieurz~dowe rokowania pokoj\'Jwe1 ale
Ost!)ba cat-a n&epokaii nowy
dzą tam~ ~e prz_vłą~zenie si~ Stanów uległy- rozchwianiu. Dowiadujemy się
--..1:
„---~u.
Zjednoczonych do koalicli h~dz!e od- jednak M strony wiarogodne}, !& u„
SZTOl\HOLTvt-Według „Russka· szkodowaniem za ewentualne USUllitl'" siłowania pokojowe wznowiono ~ 'ini„
cjatywy sooin.listów . i mamy powód
1a Woila" podał angielski ambasador cie si~ R.os1!.
do wierzenia, tte widoki tyob m~iło
Buchamu1 ofro1ainia do whtdomośoi
łfirze~h•w ·rowohiijcj&.
wan s~ niezłe. Proklamacja. pre:iiesa. ·
tymczasowego rżądu rosyjskiego, ~e
KOPENHAGA. 18 4.-"Be:rlingske
rz3,d angielski nie będzie miał nic 'l'idende" dowh1dnje si~ z Odesy~ że ministeów rosyjskich posiada znacteprzeciw podróty cara do Anglji; w do więzienbt wtr!\COm> wielkt\ lic~bf.2 nie historyczne i w całym świecie
razie jeżeli rząd tymczasowy sµodz!e- osób z kół wyższych, pod zarzutem powłhuio ją ~ . rado~Ołł\. Prezes :ministrów :rosy1skioh wie tera.z, że i
wa si~ zapobiedz tym sposobem u~ ~g'ltowania przec1w rt:rwoluoH.
Niemcy
gotowei Sf\ do !łlttWM'Oia potworzeniu si~ ogniska agiiaoyjuego
Kto występuje w Rosji o~eo koju nti tych slmyoh. podstawa.eh, C(.)
dokoła osoby cara.
·ni.e prz@u;iiw rar.:ądowif
Rosja. Opór istnieje tylko 3e stróny
BERLIN
18.4.
Peł.iersburskie A.nglU„ która tfo:maga si~. oddania
sz~Ó~.HotJ.c~ s~:t!igrodr:ki „Birltew. Wiedomosti" ~nstanu.wie.łf\ prze?j Ni~mc1 Helgofan~tt. (Y) a prze,;_
Dziennik Polski" donosi. M eksce„ si'2 powMmie nt\d tym„ ~e w dzlsiej„ to -panowania mid .kanałem WHliełrna
"
·
E!i\.rzowa Rosji, Aleksandra (z domu s~ej chwili nie występuj~ f)r~emwko i wielki~mi -podtuni nhnnieokiemi.
księ~niczka hesska), jest po wszel· rządowi rewolu(jyinemu jedynie "J.Yt'I\... Ab ani Anglja, ani tet Ame:ey-ka nie
ldei formiti uwięziona w pałacu w wicowcy i rad1 Jrnlnie usposohion.e żdołaj~ utnym&6 1 woin1~ · Wszystkie
Un"'r"''~iem
S.iole. Aktu uwi,.,zienia
do- koła socjalistów, lecz la.kte właśe1- kontynentalne pn:dstwa. Európy W!'ldy6
oA
~
konnł uroczyście dowMzca plotro- olelQ wielkie1 własności ziemskie} i chnjĄ do 2iakol1ozenia. straszliw~go
grodzkiego oktf'lg'U wojennego gan. wielcy przemysłowcy. Oi ostdni fi mordu l e21ttlonego burzenie. wezelkfoh
Koruiłow.
Pałae zosta"ł otoczony tego JHlwodu, ~e rząd nie ;ost w ~tft.„ wartośeL
·

bawarczycv.

Echa

z Petersburgu.,

·

8\'VO

!iT>stała wmieszana w walk~ w wart~, kt6n 'PlZeoi~ł~ wszelkie sto•
l~~ ó . cinku dywizH eąsiedniaj i sim.o.iła sun ki oarowej ze światem ~ewn~tr1j
~,;:··"' n•sz1m gwałtownym ogniu arty- nym: Słutb~ dotycheztrnową .oddało„
·~;;dętY-l'S'khn wielką c~ęść swego składu. no. $cisfo1 ·kontroli poddano kores„
~~;i~ · .L,iol1tba Hn'ic6w nierannych, za„ pondenej~ ekscarowej.
~~X·~t~nyoh przez nas pomi~dzy Sois~
Zabroniono carowej, jak je) dzl~„
ns f Rehneem, dosięga obecnie 11-'l'OOO eio'.m, rozmavria.e ,_; kirrikolwiek prze&
d~d.
· .
telefon. Gdyby zttszie. potrllle~1.t pr2iy„

~lJ;·~:Komunikaty angielskie~

~vrotern do pałacu timrydzkiego. Tłum
demonstru1ący składał się przeważnie
z robotników i żołnierzy: Z tłumu
donrnC!;ano się natarczywie, aby rząd

Na podstawie tych o~

aneksy1nyoh.

:~~zn~:,i l~~~r~ii!~ią~(}ct\v 0;:

0 d:;~~:

nie umodhriłi d~'lisiejszyeh, eoru . . iltA!•en-pe!!!1en~ k:o:ftoll'l7 artykuł po" ,
cz"sts~ych strtdków robo\niczyo.h, ~aś W:Jłisty sfowami: 1fJ~l1łlo~e przed 1
właścjciele
pos1adtości dlatego, it lipca na!!!hrnie pokóJ•.
<'lbnwlnj~ si~ projektowanego podrtlału
Konmtyłuantn PO•J'i•k•·
:liiem!.

PETERSBURG, 18.IV. Donie8lenie
P1i1tersb. Agencji Te1eg:rafieznej: Zjt'izd
pt!edstawiói&li .komitetów :robotników
i t.ołnler11y, po krótkich naradach

Telegramy.

p:r~yj f\ł wniosek,'iJO~l!\0.1 konstytuanty,
rady rolud:niiló kt6reg 6 mas~dy 51\ nast~puj~ne:
LO.Nt1YN. 16 kwietnia ....... Główni'.\ ski pozwolono byłemu następcy iro„
czej.
:Ienst,rtuanta l'Otl być w najblit~waterłt donosi 15 kwietnia:
nu :lla.irzymat przy sob!~ ulubionłllgo
SZ110I:HOLM:, 1s.4„ - Spi•tnvG~ ~fm etasi~ :r.:woł&na w Petenbutgu
ia kvvietma. odpforilłJłlmy w dal„ starego piastuna.
zdanie t.m~~dowe ~ obrad rady ro· na zasadzie powszaohnego prawa w-yliłl1-llł ci4gu ntaki turków. Wzi~liś:ru.;r
Pra3e. rosyjska, pisząc o byłej M" botnicze)
głosi:
„Pritawod:uic!łl14();f"· borc1ege.
&i -~· i,efioow.
\V dniu lfi .kwietnia do„ ·rycy, na~yw11 tą«poprostu_ !>)Aleksa.n& C~łmidze powitał kongrest a n11&st~p„
Armjtt narówni ig fJOtostałl\ lu·
--)U~i,Qno, te tu:roy ~na1du1ą sł~ zno„ dr!% 1reodorówną 11 bez tadnych zgoła nie przemówił w na.BtfipU)4oe gfow1: d:no§ei~ w!imio ·ud~iał w w;yborach,
_:\'{lłnA wierzcllołłrnćh D~~bel -mun- hrnyeh tytułów„
Nades?;hl. godżina, w której n•rody jodna.k:~& armja. clli7ru11. &ło,sovn.6 b~
· ,11fłl, ,skąd bylt już wyruszyli o kwiat· Manifetd:acje w PełePi!ib1t1"6gu. Wtnimą w swe r~ce zawarcie pokołU• ·da:ie od.d.iihilnie~
Kobietf k@ritsk}tl !łś praw tfJ\S„t:v .korpUR turecłd poniósł
w dniach ostatnich powtórzyły My popieramy wszyotLdch, któtily
\. i •'- le st~aty.. 11 _kwietnia. na polu 2iłł w P_etersburgu wielkie ma.n!fe- domag1.1ą si~ okreslonegó 1 b~ltpu- borczreh w- e1łej NEtdł\gło~ci. .
Wi6k wyborczt U$illa0Złt sił} na
';& i.W:, naUozono !lti poległyo.b:.
i1taojet których przebieg był me po~ srednif.,f!iJ oświadm~enia wa/liyst.kioh
rządótY,G'
it
zrzekają
s:lf$;
o:no
})hn1
5w
20
lat.
EÓ wnanie bardziej podniecony, aniżeli

Poeiiudze111~ie

1

Komitety robotników i żołnierzy
nad wyborami do konatytuanty, która zder;yduje o formie
rządów w Rosji, oraz w pierwszej
linji rozwiąże sprawę agrarną w Rosji,
następnie zaś rozważy sprawy })raN
wodawstwa robotniczego, narodowościowe 1 wprowadzenia somorządów.
Ame1Pyka a Rosja.
BERLIN. -:- Z Petersburga dono~
szą przez Sztokholm: Od dJJi kilku
Pet~rsburg jest widown1ą manifestacji
na .cześć Stanów Zjednoczonych. Jarl.ący w sobotę pułk lrnzakó\V. po~nawszy przechodzącego t.ą sa,mą drog~
ambasadora amerykańskiego urządził
mu wielką owa.cię. We czwarfa;k, -piątek i sobotę nadciągały przed nmbasad~ ameryka:tiską olbrzymie tłumy
ludności, które wznosiły okrzyki na
uześć ambasadora i Stanów Zjedne~zonych. W teatrach, w saiaoh konoertowyeh lud śpiewa hymny na.ro„
dowe amerykańskie przy towarzyszeuiu orkiestry.
r>zuwać będą

dokonania pościgu za generałem Villą nie „Prop.:re'f r!A Lyon", jakoby koa·
Anglj a a Ameryka.
kt?ry. iak pierwatnis donoszono, za- licja ohciah1
'.·omunikować nowe
LONDYN~ 18.4 (WAT). -- Reuter
m1erzał zaatnkowaó Stany Zjednoozo- warunki poki· :.i są
pozbawione donosi, it Izba. nitsza ·. jednogłośnie
na. Generał Villa iednak nadesłał na wszelkiej podstawy.
uoh waliła wniosek wyraieni& l'Zf\dowi
ręce rządu amerykańskiego telegra- Reakcja w południowej Rosji.
i ludności Stanów Z1adnoozo~yo}l _głę·
nczne zawiadomienie, !!e nie naruszy
bokiej vydzięoznośoi, za przyłf\azen~e
KOPENHAGA.
18.4 VI A. T. inteirralności Stanów Zfoih1001i0nych,
Doli<$"'» prywatne. - Jak informuje się do koalicji.
·
-i~
Jecz~ walczyć b~dzie w dalszym ciągu
pete.rslrnrs1rn soc}aHs,yozna "Rabo~
Upaclek
gahhuiłu
w
Grecji?"
z generałem Carranią.
cza.ja gaziebt"~ komisia wykonawcza
ATENY, 17 4-, (WAT) ~ Według
Demc!'l'll§ł.ro~cj~ ~ anii - :rnhi:mli'ec- związku robotników i ?;ołoierzv odoni~sien.ia Heute:ra, dymisja gabine.
„>c me.
tJ·zymała ~lt'iele depesz z Bes~ra~H~
Age:nc:ia Havasa donosi z Rlo de w Jdórych donoszą, · że reakc1or11sc1 tn srodziaw_ana iest łada dzień.::
,Janeiro: Wzburzenie ludności prze~ prowadza swo'.ą propagandę nadal. llSll!Rlllllli!U!lll!llllllllBlllllJlll!illB!llll!l!lllli!ll!llllll!ll!l'l!lll!l!!llll!!lRllllllll~-ciwko Niemcom wzrasta. W PortG Pismo te) 11rnwo.Juje :rząd do przed.A llegrCi tłum rzucił się na ~70 :firm sięwzięcia ~nergicznych środków zaniemieckich; pozr1wal szyldy firmowe pobiegawcz.voh przeoiwke tym wro.
z g,owtdu zaMwienr11. ~rawy •~dem ··.·polu.
i porozbijał szyby wystawowe. !łu· gom nowego p6rządku i wslni:im}e na
bawoym u p M Kolodziejsldeg::i $kłada1ą J.>p. ~.
szcza zdemolowała hotel Schmidta. potrzebę ekspedycji militarne], która i K na głodne polskie diiec:i wyrnania rz:rm.·b·
oraz wielki magazyn firmy Brom be:rp.; by stłumiła reakc~ę w Besarabji.
to ickiego do clyspozycj1 ks. prałata Tymieniec.
i NackeL Wnosząc okrzyki na cześć
kiego, rb. 4
Ameryka
w obliczu 9łcdu.
koalicji, 5,000 osób usiłowało rozpę
BERN, 18.4. W. A. T. - Nowodzió zebrauie niemieckiego związku

Ofiary.
.

gimnastycznego.
'
Pre~ydent rzeczypospolitei i mi·
niste1· wojny naradzają się mid środkami dla uśmierzenia rozruohów.
hderwencja pokojo~a pa•
Poseł niemiecki zło7,ył na ręce
pieża.
argentyńskiego ministra spraw zagra.·
Wiedeński „Aoht.Uhr-BlaW' do„ nicznyeh protest z powodu ostatnich
nosi Ti Londynu:
manifestaeti antiniemieckieh.
Utrzymuje si~ tu uporczywie wiari"zesiłenie węgier8kie.
domoM, że papie~ rozp-0cznie w nai- '
WIEDE1~
Jak donosi „Der Mor
bH~szych dniach akcj~ ·pokojową, gen" z Budapesztu, stronnictwn. opo.która .jest jut we wszystkfoh szcza„ zyeyino ueh·waliły
obecnie walkę
gółach wypracowana.
przeciw hr. Tlszy także w komitaDymisja BobrzyilT:S~·:t~e~mo.
ta.eh. Prnerwa w obradach yrn:rln>
WIEDEN, 18.4. - Pisma dono ... mentarnyc.h wyzyskaną mn być na
szą, ~e minister Ga!ioji, dr. Dobrzyń- rzecz agitacji w całym kra;u ?:a :reski, podał si~ do dymisji. Owi ad cza formą prn wa wy bore7.er~o. Po -pod ]ę
on, że przyczyną jego ust~pienia jest ciu prac parla.mentunycb, co praw·
uznanie przez koła kierownicze. iż dopodobnie jednak dopiero w CZ!!tl"WNl
program, na którego ·podstawie po„ uastąpi) opozyc1a podejmie walkę w
wołano gabinet do życia, w chwili 1aknajostrzejsze1 :formie~ Stromi10t 1.va
;)beonei niemożliwy jest lo przeprn- opozycyjne od.były konferencję dla
wadzenia.
omówienia fakty ki.
Zmiana kalenda;ezc:. i cza!'lu
BUDAPESZT. - Biurt) korasponw Rumuir,ijii.
dencyine donosi, że u:wzeJnik wojskowy miasta Budapesi'.ltu zawiado:BER.LIN, 17.4. W.A.T. - Jak się mił posłów. Holla Bathyanego, K~\ro
dowiaduje Biuro rrel. Wolffa - w za lego, Barabasza i Justa, że 71 akazuje
j~tych obszarach Rumunji Zof:!fał ofi- zgromadzenia, które mia-ro się odbyć
cjalnie wprowadzony nowy ka1en- '.'l 9 b. :rn. na placu przed gmachem
darz (gregorjański, na miejsce juliań- sejmu w sorawie tajnego, powszech~kiego) _jak również czas średnio- nego głoso~ania, reform narodowych
europejski, ~ .uskutecznieniem po· i u-lnt.wiP-ń bytu milionów !uiłu.
działu na zimowy i letni.
E"~&WJWW&ZZ
a

lfteksyk a Stany Zjg;dnoczone.
BERLIN. - Według wiadomości,

nadc'hodząoyoh

z Waszyngtonu, z El·
Paso (na pograniczu MeksylrnJ donoszą, ~e prezydent Carranza wysłał
14~000 Młnierzy w stronę pogranicza

Stanów Zjednoczonych

illzieh11a ltj.

w

zamiarze wszechnione w Nienrnzech

"'SALA hfH\iCE1.-K li OWA

łlb:u.~.foai

Dnia 19, 2() i 21 kwietnia r. b., o godz. 8 wieczorem

~~

t8.

CEZARY JELLENTA

~~
odczyty p t. „ TRZY RRCYDZIEŁ.A. IBSEN11"'
We czwartek, d 19 kmiet. „Brl'.lnd"' m piątek d. 20 kw „Peer"Gynt"
- - w sobot~. d. 21 kwietnia „Pretende:nei do tronu". - sl<i w bluu dzienników „Prom.leń" Ptortkowaka. Bl.
od~zytów od t:odx. 6 p.-zy ka.te.

WieU(a

v dni

Ogl~tos:ze1n"'ieli!J
War111z.1irwskJie Ak~yjl:'ia TowaPzy@dwo
Pożyczkowe

twa Zt'ii&ław ruchomości

(Lombard Akcyjny)

...-.....
.,;:od } I Zachodnia ]<fi 31.
Od u;i 23....•-1
w ILl t 1 II Pasat Meier111. nr 11 {Błank!ewieu H}
wzywają właścicieli t~warów Bu.nnfak:turowych, zastawionych w obydwuoh tmasz)'ch Oddział~ch (które JUL moe;y

rozpon~dzenia

Pa.na. Jenerał Guhernatcir~ War'-1zawsld1p o .r. dsla.
r. podleg;tjt\ Hl.rtreiatrovi) ahy naj~óin~ej do 25
Kwietni& UH7 r„ Jii;;łouili się do na5 Ji kwitami iguta.w.1ti4ł.>11ymi
i numer1uni -pod fa.Id.mi towary te u.maldowAlt w '!'ext!!· Bi11b.~f~
·
·
~tl!f.11'..e<mt Cegifllnlil.:in, 2'0
P0 tt'ill
?;;TI1n~~ ill.Ona r~~{lf\ 1 1~~0ie ni·q bo:JJc\ nw~ ~~ ~ inis.~e

5 Maja

191~

BIB!llllillilRlll!l!!Oiii!l!li!!!ll!ilJ!liil!iaeil!lllt~;;;;;QJ;:i-~~!rn~•.,,.\QWML·JWi&LbidlSI&~~

i>;adnycb

stanowczych uch wał.
Smforć

pe:11.~pbce11111 ru1tora

lłdsainga.

BUUKSELA, 18.4. (W. A T.) -

Generał-gubernator

pułko wnik

.Belgji

generał

osadienie ich pod kluczem, albo gdy sam hędzi(
w u1 ęc!u loh i przeprowadzeniu.
Zez::nan;a należy skłdae w Sędiie Gubernji
Wojennej w Lodzi, w biurze polloji kryminal~j
w Łodzi ! u najbliższej straty lub na stacji tan
darmerji.
współdziałał

Lódi, d. 11 k~i::łnia 1917 r.
Gubernator

von Bisshig, zmarł dziś o
godz. 8 min. 30 wiecz. w 73 im roku
.,,yeia.
,

-

BERLIN, 19.4 (WAT). -Według
Ztg." komis)a wojskow~ izb,r
reprezentantów w Waszyngtonie t
głosami· przeciw 8 odrzuciła pr.ojelrt

Zakład

obowiązkowej słłftby

b. p. &TEFAIUIHOFPMAN

w~onny

Leczniczy

Dra

• Kmity

Wars~awa. ulica Nowowiejska Ni 8

ble wyprze aję. salon m/łChO·

niowy,

otom!lnę,

tremo; mass1-

11ę dvwanv nad łóżka Dzielna 11-25 .
trzetrna służąca. przyzwoita; do
dwojga państwa, -pQżądane śwl~·

tleetw&. Oferty sdaiiaó " admlm•
avacil Kuriera. pod .,,Uel'lcl'\Va" •
'
u ulę pr2le siębioreę o. ~re,
·
nowMia. grnnt:11 Wiadomos~ ul.
Śred11ia. 1ł 20 u g
arza..
ll!l':illll!llli5:!mil:!ll!llllllllB11111!1!111111ialll!llllllllllilllllllll!łlilllllll!lllllll'IJll11M111
tno n;y s\ ż żonaty zaraz. Dziel

odbędzie sJę nabożeń.<Stwo tałohne 111" iynarodze ~m!f Ni>wym Rynku Jl& 10, o godzinie 1! Qj w-południe, .aa które zaprasza się krew·
przyiaclół

1 snaloniyeh.

szer

11 E

J. Nowakowskr i S-ka

sp(")dzlewać

Towan:yetwa Pielę~nowania Cłvnycb „By.irlih." Cholim" ninieiszem zawiadamia, ii w piątek. ii. 20 kwi•tnia.
r. b. jako w rocznicę śmierei

nych.

przysłę'9ne„

jeszoze

Zarząri Łó<lzki~go

wyprzedaż

Ołn1•ia wy901rał:owaneg a

Ceny

&

na siE;i

Rozpo- wprowadzenia
doniesie- wojskowej.

wygłosi 3

Sprz!ld:I.~ bil!ltńw od.bywa

Obwieszc zenie,

„ Voss.

(Z ostatniej chwili).
Zaprzeczenie .
HAGA. 1.8 4. W. A. T. -

Jo.rski współpracownik „Matina" do·
nosi: W ciągu kilim tygodni Stany
Zjedooczonś edczuwa~~_t.-· podobny
brak środków spoiTVh•.G!feh - in.k
HU.DO marek nagrody.
i Euro·pa.
W
nocy z 15 na 16 .ltwiotnia 1917 r., kilku
W większych ośrodkach kra1u
uibrojonych w rewolw.ery doltonałc
br:tk materiałów spotywozych ju~ si~ bt1n'3ytów
napadu rabunkowego na_ włość}an.in~ Antoniego
daja iauwat1ć.
Skud\arlta w Zdziechowie pod. Kaz1m1orzem, łćdi.
Ceny znaop;:nie Si4'
podrH'HJZa,. kiego powietu wieisl!::iego. Dwuch bandyt6w
Ilość da.ó w1dawanych w jadt,,da1- wtargnęł J do mi · \:aaia. zraniło :ton~ i brata g-0.
a jag• 1u1<neg6 kt61y stant;ł do ()btoD:y
niach --. z ohwill!ł wypowiedzenia l!llP()darza
z s1ek<erą, uibite wyetf7ałem w głowę
wojny 011f:Uniczyła. ml~ do połow.r.
· Obtt .bandyt6'1!f, kt6rzy wtargn~li do miest•
Obrady w parhutHliiOie.
kania opitiano następująco:
WIEDl:!:N. 15.4. (WAJ;). W l.rołaoh
1) Wys::iki. smukły meżczyzna, blond;rn,
parl:lmenhrnych
11brany w ciemną .kurtkę r ezapk:ę nte.
sr<rawa
poiit.rki
hl eska
.
we\.\' n~trznej ies t oma wian~ spokoj~
~) · :fredni~go wzro~ht, ciemny blon/yu, du
nie. Zwła~ze,za wśród rosł6v1 nie:y iuny wąe, ubrany vir ciemn': kur•
mieckich przew1'ża pogl2\d, "-e !<ryr:ys
1kę
Ten spraw ;11 odn ósł krwaw'ąc~
dalej nie slei;rnic;;. Do udzitt.łu ., . , o·
nne ~ tyłn głowy (11rz".!b'eg11· ącą skoś·
bradach rirowadzonych obecnie przez
nie· do ciemienia) pochodzącą od ud~·
rum a siekierą
różne part.je zgło3l
w pouiedzillłek.
Za tij~cie sprawców wyznacza s!~
swói ttkces zgtonH\/.JZenir: Nbot.ników
niemieckich.
Również to~zą się m.t1000 marek
rady w klubie polskim,
Wobec te- na grody, kt6ra ,;ostanie wypłacona temu, oiyj~
go w na·j bll~szej przyszłości nie mot· zemania mog~ spowodować ujęcie sprawców f

Przeciw obi0wiązkowej slu:i:·
bie wojs~un1.wej.

Ze iegra y własne.

li•

::. dyt1l€!HfllU!aM Cethlltl~•ld~ Alt.ara
th~mjl nnidyoznej • Piot:rOlfll"$d:1de9 praktylrn1ąca 20 l&t ouy i~
mll il'!,

Plotrlmwskn

u~

w l)O{hl>'

:Kapelusze Skautowskie
pOl&ea.

'fa. Spoaenldi:wia

x"4t„11.h'11.„,,.,ki,

~··

llakładacz lub
nakładaczka m
poll'zebna ed zu~z01
Wiadomość:

. .

w administracji
"N. Kurjera Łódzk!ego".
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