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Pewrwgo razu powstała na _ziemi

d Jtych c:r.n~. w brew stanowisku mtrodu, vrawa m':r.edst.n.wicfolsh.va Potski przywfa::;z('z:yły sobie 2.ywloły.
które,

związavrszv ,.,wą po!it.y«ę

X? Polacy zamieszkali w Rosji wobeo sami upadh~:~'.0 nądu

.·'~f:.'"".olno.ji rosyjskiej znalezli się '''"}f,. '-jrowo w bardzo trudnem poło.z.emu.
.
~ęci od Ojczyzny, nie posia·foiąc
nego z nią kontaktu, opróoz głuj,iY~,ycłi _wieści przenikaiących przez
tk,riaje ,neutralne od czasu do. czas~,
''.~;,iip,szą oni tworzyó własne or1entac1e
'·i#~O~tyczne.
_,"',~" 'Dó takich należy orientacja rujqfilsk#}, której wykładnikiem jest
"'.komite.t demokratyczny; wydał on w
~tyieh. e~asach od~zwit z~amienną, k.tó:f,łfńlżeJ dosłownie zamieszczamy za.
''c\D.Ehmnikiem Piotrogrodztnm" wyda-t"2>.J.~,_nym w ~i~jsce zawjeszonego „Ku. :!ł&:t'! Nowego-„

Rodacy!
c'•Despotyczny :rzaA rosyjski ~ostał

alony w bohaterskiej. wa.lee ludu
oezego i przenikni~tych duchem
watelskiem wojsk~ Wróg nasz,
~1 od 'półtora wieku ciążył swą.
µrneą nad losami naszej ~jc.zyzn..;Y
pozbawił nas woln?ś~l ·. I trn~1
naj:sroższemu uciskowt, 1uz me 1leje~ Powstaje wolna Rosia, któ_wierzymy, uzna nas~e prawo do
;p9dl~głego b~tu. . .
·
Zyme nasze I krew Jest przede~zystkiem własnością Polski, k:U
ie1 ·zateni musi być zwrócona mysl
f!:S~a. Lecz ponieważ w~półdzi::łai~c'
-Oa:Ieniu despotyzmu l powitam~
ństwa wolnościowego w Rosji, po~gamy i sprawie oj~zyste)~ nie na:
t.y ,w;Qo uchylać _się, ~d ozyon~1
rtlµocy i współdziała.ma, cł1ętnia,
·. e na tych plaoówkacb. na htóh ~na1dowaliśmy si~ z raoji swej
.Qy, urzędu i stanowiska, .
Obok pełnienht czynności obyelskich mamy jednak do spełia i .zadania. polityczne wielkiej
·• Uznanie niepod1egłośoi pań)l polskiego, którego se1m ustawoczy, mocen rozstrzygaó o formach
du i sojuszach zewnęt.:rznych) oraz
n. Oupraw
. n1·e·n1·e obywatelskie i naro. e polaków. którzy pozostaną w
. n.·. iąa.ch państwa
rosyjskiego ;i.
.:11
.· cwwa
Z'1Sadnioze pQs t u 1a t y, u.a
,.fYOb. ·winniśmy zdobyć p~wt~r,ec~uzna.nie w. społeczeństwrn rosy1°
Jćem .i u powstałego z woli Irnrodu

du.
·
<cTe tylko dwa -postulaty może
awić naród. polski - j te tylko

oo' nam gfosić inko wvruziciefogo pragnień, i dą~e.ń. ~„
•
l'atałne warunki me won poh·.

~i..e.J.,···.·.krAr.m.·ąoe
wolność wypo~.
,
„,w
i

8Jlia„opińji · na .zgromad~enia~,1
~ych i yr pra.sle, sorawił~, 1ż

z lo-

despot..'1"7.HOf,(O,

zachowu)ąe; wręo~~ nie;.:r:1:yiazny st.osunei,r do rnsyjEk1ch, jair równ;eż i
polskich :ży·i~ioiów
W(dnoE:clO'ii'/JTCh.
obecnle wraz z ur~adkiem desiH)
t.yzmu, ul.egly śmierc:~ politycznei.
Ogół polski nigdy nie taH. że z nimi me ws~:.ófoego niema. i polit.yce
ich żadneg-o :nie udr,ieja fli.ipar"ia,
wszelki 1ednak wyraz 1awnEigo i publicznego pr.oteBtu był trnmiony dotychozas przez rząd despotyczny~
Obecnie oświadczam.v, w zgodzie z opinią narodu, lż posłom z
ziem Królestwa Polskie2·0 i Komit.etowi Narodowemu odma'\1'.-r~1mv miana reprezentacji narodowei i ·z~ taką
w Ros ii uznać m'ogli byśmy tylko
przedstawic]elstw o, uwierzyteinwne

przez rząd narodowy.

najświęt.szą krwią
łeśo i!

rodzicielskie) bo•

Bądź pochwalona i po wiek wieków czczona wielka hekatombo ludz-

wielka w.ojna. Wojna. takiei me za~ kośoi. któraś w całopaleniu ofiar
pisały naistarsze kroniki i ni_e prze: nem sama siebie złożyła na stos nie„
chowrJa pamięć wieków. Ludzie marli zmierny.
Witaj drzewo życia, któreś wy·jak doirzałe kłosy pól, padające pod
rosło
z krwi ojców, łez matek j
sierpem. Nie wiedzieli tylko. dlaozeg.o
dzieci.
się mordu'ą i ?'iabila1ą. gdyt prawdz1·
Witaj królewskie drzewo życin 2
wy sens wo1ny b.vł zakryty ich oczom.
Od łun (~:rnrwieniły się nieboskłony, ~.ywiące rodzai człowieczy owocem,
jakiego dotychczas nie znał.
od krwi czerwieniła ~ie rola.
W1trn drzewo chroniące dobrym
Lub1e
wzvwałi ·· nieb~.
aby
:;;lr·•ń0r,yło woinę, · :-t!bo i•'h 01erpienie; cieniem wielkie i małe narody„ boodpowiarlal im glucl:v •!rirnwt a~mat, gat.yoh i ubogich, potężnych i maProcesie I wo- l uczldch.
Witaj driewo Sprawiedliwości!"
w eałem c.bneść
ial'1stwie, ate zaślepienie i szał ;eszcze
L. 'l..

ohii~

J@lacy wRosji.

Uu_s_łr_.·_10.....g~ro_s.....,zy_.___R_o_k_X_l_X_._
.

Rey sie o niebo.

ty·w_v zarzątfaono

bardziei się wzmagały. Inne rnut1dy
nrlibowały pogodzić walczące, . ale

-

wnet same rzuciły się w zamęt Lniew
i do rzezi dodały rzeź. Było to. in!rby

z sali

mocą podzisnrnego ognia, albo gigantyc7:ne' zmaganie się tropHralny_ch
klor:ów. nie znających wędi1dła ni
mlarvfi
f~a l'.i~tflf+~k 1.lcmin była fak ob.~
oie żt·oszoi:a i.vivym S<1 ki em e.zło wie·
cism i uży7..ni;1"na.'cin1am\ wo!o~nik\Jw,
że zda wat(.) się, że więcej lna.z'i spo·
częło we wspólnym fttobie, niż ~~?sl~ło
przy ~yciu. Wtedy in kby .na 1akrnś
rozkazanie lud.v -podały sobie ręc.r, !la
znak zgody. Stało się to uag!e, urnspodzianie i bez widoczno~o !J?wodu.
Aie ri::t świecie dorastało ;ur. pokolenie nowe. I łudi~ie .ci. którzy 8 i~
urodzili wśród sr.c.zęlrn broni i ryku
dział u?rzeli teraz rzer.z M.iwną. cudow~ą. 1re skaiiste odnogi górskie,_po
któr-vch tak ob:fic.ie ściekała krew rnh
oicó~v. 1e urodzn.ln~ doliny, w Jd.óre
ta.Jr obficie w::iącz,vla. wypuściły ze
swego wnętrza drzewo, ~dó~e korze-.
nia mi obeimowało cn.łą ziemię, a ~o·
tężną koroną zasłaniało niebo. Por:le~
wnż rola była· uracfaajna i tyz_na 1ak
nigdy, drzewo to wspani~le 51 ~ r?z~
rosło i wkrótce .wvdało lrw1a.ty. ia!och
nikt 'jeszcze nie ~widział. Były one
duże .i ~zkarłatne. a tak piękne, ~e
sie im nanafrzeć. nie było 1no2na. W o:ni;ły on~ .tak n:ocn'o, ie ! 0.d~iA si~
nimi ntł.lubować 11ie mn~!i. 1~,finł.r za.s
wygląd wielkich kieliehów i· sączyły

Hcnrvk Ib5en, - odczyty Cezarego.
~
Jellenty.
Znany krytyk literaoki, literat
i -pnbłieysta. Cezary Jellenta. ,ro 3 pob
e::i;ał wcz{}rał wielce interesujący cykl
odczytów 0 Ibsenie i trzech, jego
aroyd?Jiełach.
·
We wstępie, wypowiedziaIIYll_l
fi właściwą głośnemu preleĘentow~
swadą) p. Jellenta dał wyraz 1stotneJ
twór(}zośoi norweskiego poety, którego szeroki ogół niedostatecznie~. a ~a:
wet mylnie ocenia. Ibs~n byna;mm~}
nie jest socjologiem, am te~ rMczmkiem tej lub innej idei społecznej. To
poeta...filozof w wielk~m stylu, pi~arz
0 tragioznych nastroJaoh. symbo]jsta,

w.lelki kafaklizm przyrody, wywofony

er:

,,,.
odczytow
e1
•
.

świetnie wyzyskujący l)rzyrod~

SW6J

. Pragnąc zjednoczyć, ogół polslii
ojczyzny surową i skalistą. ..
w granicach -pidist'.Na rosy/sldego pod
Prostoliniiność w konoepcJI u.two.
]rnsłem nfopodle!!łości Polski i równo:rów Ibsena śtała się powodem) • że
uprawnieuia polaków w Rosii pozovrzypisywano mu powsze?hnie · hoł„
stałych j pozyslrnć uzna:nie d!a tych
dowanie tej lub owej tezie społecz
haseł w wolnei RoSii, Iąc7iymy .sil'2 w
11ej, co bynaimniei nie jest zgodnym
organizacię, która nie rosl:c~ąc sobie
z 1 stolą twórczości Ibsena, której
tytułu p1·zedstawicielstw a narodowewykładnikiem jest poszanowan!e ja:
go bQdzie tłumaczem dą.Zei1 narodu
źai ducha społecznego, wolneJ wolJ
uaszego i rzecznikiem jego pratv ~o
człowieka; jego poczucia godno~ci
niepodległego bytu, a w zakresie
własnej, nie znosząoej ~ad ny eh WH~·
vra\iv dla polah ów•. którzy pozostają
6
obvwatelami pań twa
rosy.jsldego,
z w.Istot~ twórczośoi Ibsena, że sie
dąi.yó będzie wraz z dt'mokraoią Rotak wyra~~. iego iiziognomję ducha„,
sji do budowy v;.iolnego i demokrawa, najwymowniej określa.Ją trzy je„
tyc~nego ustroju, ~d9ry jedynie ro przedziwne~ słodyczy sok.
.
go· utwory: „Brand", „Peer Gynt" j'
da kom naszym peNnę µraw oby w~:
Potem te. kielichy od_ra.dły 1 zn·· Pretendenci do tronu", które posłu„.
tfliskich i
narodoWJ\Ch zapewmo stały za.!ę~n~e w ksztaJme ~a·zyżt)w. iyły prelegentowi za temat do trzech
może.
"·\
htóre 1·owol1 og·.rze.wane słoncem !:lil:"J.· _odczyt.ów, wczorajszego, dzisiejszego
Polski Komitet Den1'dr,ratye!Zny: częty się pr~ei;11an:a.6. ~v owoce.. <?w.o- i jutrzejszego.
Aleh:sander Babiański, Jai,;i Baroh- ce_ te zaczt!!h iudzr.e zrywać 1 Jesó.
w ocenie tych utworów kryty_lr_a
wfo Stnn1s1~aw Budkiewicz. Min Dą- Miały o.ne :::;mak l słod!cz do.f.yeh- IHencka i szeroki ogół nie ?O~nth~
iwo~' ski, .btefa.n Filipkowski, B\polit czas nio _spotykanf\.. Zvi;a~H) Je też jak nale~y Ibsena, nie zrmmm1el1. te
Gliwic., Aieksander Lednicki, Jul.:,an powszechnie owooann poko,u._ .Albo.., przedstawiał on ludzi wyjątkowych,
Łukas~ewie:r..
Stet.n n
Mic!dewie.z, wiem rozkoszne te ow_oce. wy_wierały. takich, 1akimi chciał by ·wszyscy
Konrad Ni~dźwiPdzld, He.nryk Piotr(.:- ~ziwny, sl~u~ek. Lud~l~, spo~:v:;ral~~. ~yli, hołdując7mi bezwzgl.ędnej P!aw~
wicz,
·w łady sław RnwJCz-Szczerbo, '· 1e, sta\: all. się ł?g~d.ni 1 up~z~Jn: ' P azie. mocnymi duchem, 1dąoym1 za.
.Te.czy
Rakman, Dron_isław Sli".17ik, .zbywa.11 menaw!ści 1 okrnaie .istwa {'~ głosem swego wewn~t~z_neg? powoFrane:szek Skąpski, Aleirnander W1ęc- ~wych, serc.. N·e~ b:rł? I ~~>t_ów ~:d fonia, za nakazem ~weJ. Jaźm duoho"!'
ko""sH
. ązy :ro:tnymi kra,nm 1 1 .:c 01 P.
we1· bez 2ai.!amywan1a s1e bez zbo·
•'-··
' · d ów~ K
d
· dd . ł dze
drnrr1ernu
· ·
. '" Podpisani
-pod rzeczo:ną ochizwą Dt\r~
_<.a~ y o
~)
czeń i kompromisów
• · ~'
n ola cy, ·wyraźr;ie zaz:naczai~h że są po\vmnosć 1 met l~ra~n~ 0~1n·ia' gu· 1- ·rzal'i
To
było pO\'llOdem, dla którego
•
1
• _,
. • · d ·-'
1-hów
·A
ego
" ·Ibsen napls:h
. i szereg u t vror W11 J<tó ~
rzec.zn11•a:m1
Je. yue "P 0 ,il.,
, . ~któ:, , mndn·y
'
.'·
. · k , po1rn'"'
t t do 11:tórego
6
:rzv 100 woh~fo nozfisfana "" granrnach zblit,aiący d81 ~ \~le z. 0 y, 't Jo lud". rvch bohaterami są ludzie powszedni,
1
natlsturn rosyiskiego, lee.z bynałmnfoj tęsk~ iła
otylucza~ lki~apro
!ł · z~ b"'y tym spos~bem idee swoH~ spońie przemawiają ~· - imieniu oałe~o ~wść: I . wls; er : 1: ;~ F:ńw~;;f' }feśV.:. pnlaryzowa6 i to właśnie st~ło s~ę
narodu im czemu me roszczą sobrn rnh s~rca? u ?1'Y 1 -, e ". ~ fk
_. . ·
prz:vc:&:vną mylnych sądów o IStoe1e
.
'
niam1 wir b1ącą orzt:\\.-o po 1:ro/U.
,- . , .
k'
o t jedne
nrawa.
ll~,„,.i.e wohec
· Badź trzykrotnie uw]elbiona i t~'Vtfi"CiZoso1.
norwes iego p a y, ·
'
I lNl.MAi 1-,yć i1fo
u'b
och,..WD.lona· w;elka, święta wojno!
go . z na1głębszyoh um~słów . ~a~
aktu fi Ji~t~oł;aa~·r. ~. i "vy~~:l~~~ za- P
Brtdźcie po v;\eki błogosławieni współcz_esnych o ~zerokim św1ato
znacz(•Iiei
prze'7. naród '
do
.
.·
.
ldó vś ~~e ur i era li pogładzte.
ni-.w- r1--" le'·ł··,.scf
tie tistwa tiolc:kiego~ ornow1.e nam,
, rz, , er 1
~
t
te ie
niezmiernie
1 ~...)t?-'no."':cY;::..n·i ~ aty1 fe~.~;:J~ ciek;.~_vnfrin;:;~
~~;~l~1i~n~-f;~
,~
od załeinośĆi rosyi„ waloiza~t~'.' nsie~~c':iam._
s~J-:cym,
pre1eg_ant
''i"l1 i;,v ·1,1.ldeJ~kohviek ""'"l>ir tr11·niie
„ .T
„ .,.
.., ~ . . 1
'1
·
._,~, "" , Gp:· · nym sityieiiem
przebijane, krwawit\?o przesze dł d. o oceny ~B
„ ran da " , Ja.k o
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wktórym

Ibsen n.aj,aśnie1 d?w, zapowierlziany w Helenowie po- - Z łanfoh kuchen Ftekwei.·mj& konsu~n • go z _Pi~stowanęg?_ mandę.tu, .eo tę}nani zaakoa?.
wypowiedział swo1e „credo" i dał T>lS skautów poifozas obchodu świą.ta ~6w w ctw:>rtyr.h tamch kuchnia .h robotn«::zych, towall, postanawtaJąc zwofac wkrótce . nadiwY,·
owych a nawet d1.leJintaych, w 1 ro~ła czajne posiedzenie ogólne, w cel11 dokonania wy.
. wyraz Bwej fii1ognomji duchowej, Harcerzy w d. 22 b. m. nie dojdzie atow·Arr:yszeu
, .,
w ci!'.l;!U ostatnich !:ygodni do n•ebywałr:h prawie boru nowego starszego.
!partej na religjj.
do skutku.
rozmiarów. Zarzady ku:!hen zaledwie moga obObecny na posiedzeniu, prezes .Koła star~
Brand to człowiek, obdarzony ;..,..,.· Odczyt Leo BeBmt1111d1a. Ko- d:o.iel•ć wsrystk.'ch zglaslajary :h sie po strawę. siych i podstarszych p. M. Biiwarski. · pprugzyt
niebywałą moeą chicha, beiwzglt~dny, muoHrn ią na.ro, 2e od C?i.,Yt Leo Bel.;. a czesto (w piefWszydt d'li::i,:h nowego Okresu spraw~ regularnego posyłania · praktykaptól!i do
~ur()wy
dla siebie samego i Rwego »ndnta J>. t. „Carnt i Rewó1uoja w b{}~ hrt chlebowych) wiele osób odehod2ł be~ obili..., szkoły dla terminator6w. Dowochlł on, 4t §tQtra•
dó«
rzys'teoi powinni p;loie przestrz11gąć cia:tą04tlił~ tA
·.)toczenia~ twardy .1ak s!rn.Htlłte brzegi 1u lOOletnim" odbt;ifaie się w dniu
o~\óhim w dr.lewie:ód;i;lę111~pl~1 k'iku lu.i:1hn11ch;
o}lowiąZ~ll. maj2p ria wzalQd~lo wyk1Szłtdot„
'fjordów 1wrwesldch. Jego llasł~m 26 b m. w cs!i Koncertowe! (Dziel wydaw11oyc~h Jest obecn·e d·łrmnie z góta 80 1y nich
nie nemieślnih ułatw en ;ę zdc '1yoillt połrztłilnej
wsli'lystJrn albo nic. Dąży on do zbu- na 18 i o god11;. S ei wiM?.:!"'13111. Zn~ się::y ob ndów, do C7:eg'J pttt$1ło 20 t.vslęcy fon.... ~~ wiedzy i pu:ye)zjni~111e. s•ę dt) }et;o 4óhrod~wania
kościoła nowego,
jaknaj- ltomity. prelegent i1rzesunie hAfWIH tów chleba. wt :ąwszy ji.tt pod UVl'llga ogranlcz!'ł · byt~ Na mai1Jlraeh kr111wleoki ·I, ol~iy_rÓWltietod.
nia, z :akimi ooiady są >Mydi.rtł'ł\llci~ '
powiedzialoo1h; wobec władz ZI*, nteroguJarne
bard~ie J zbłitonego do c:i;ystet a obrazy wielokrotne} tragedli zmap;ań
u(l;v;ęs~ozanie terminatQtÓW do ~tkOłf, fid1t wta·
~flmiosłei
nauk,i Cłirystusa.
Jako siQ rtnvolucii z nhsolutvzmem. 'Paruot
zie nit1dozoru podlo$!ają on\ karze p '.o~i~tpej
.b1iądz, zmiiduje
na swej dwodze nader bogaty i oiekawy. Bilety Sf\
w dradze adm'u;strao1Jne1J.
~
p:rteszkody i h1trygi ze strony wła- d.o na.byo1a w o~vtelni Nowośoi AlZebrani postanowili spraw9 tt eni;11;lomh1
X Z (Koła Łódzkiego). Polak Zw. popm:c.
1zy duchownei i swieokiej uosobio-. freda Strnuchat Dzielna 16.
nych w postaeiach dziekana i sołty· - Wileczór ezlowa K az. Rych- Zaw. Ogrodników. W dniu 22 b .. m t. j.
w niedzielę o god3. 3 po poł. w ogro-

ntworu,

1

Teatr i Muzylca.

Mocą iednak swego olrn.ra.kteru
~ bezw.zględnąod wagą pociqga za sobą
tłum i vnie się na wyźyny ku świa~

sa.

terówny. Jak si~ dowił\du}emy dzie W go Herbijta l)l'~y ul. EmilH
Ze J!Etllłiiązli::u chóll"OW' kościelnych
w ostatnich dniach kwietnia r. b. od- (róg· Pr~ędzalnianeł)
będzie sio pokaz
będzie się w Sali Konoertowei (D31e}„ ogrodniozy odmła<lzania koron i prze- kałol!ickiich Celem poi:ln es!enia pozióll'l.11 ąr·
tłu i słońcu, ku bezwzględnej prawtyslyc:l!nego w 5.iił'IW e kośc'einyro, jalt. lhurgicz.
na 18) wieczór mistrzyni słowa K;a?,inym tak ludowym, powstał z inicjatywy CM'ru
dzie. Ale gdy jut dosi*Jga szczytu, miery l~yohter6wny. Błi~sze szcze. Hczępiania drzew oW(H30Wyoh.
Prelegentem b~dzie lJ· Franciszek Polskiego pPy koś:iele ś\1{ Kn:yta w Łodzi
lłumy. które za nim dą~yły, pod

wi)ływem intryg ziemskich i ~iem"'
skioh kol'zysoi~ opus~ozają go J Brand
~ozostaje sam.
W ówr-zas dopiero
r&r-0zumiał, ie był na mylnej drodze.
bo lekceważył ciepło życia~-miłoś6, bo
chciał dorów .oaó Chrystusowi„ czego
'ta.den ze śu1iertelnyoh dokonać nie mo-

oo

góły

-

nie ba ·wem podamy.
l\lliiie tędy dr1Pgal V'i! tych dniaoh

.3 okupacii nustryHrnkiei miała sit)
udać do Wiednia delegflcia obywateli

o stanie ekonomicznyin, w 1nkim się
te nie mo~na być bezwzgtędd okupowane przez armię am:1tro wę
nym. .lecz nalety zawsze wynaleźć gierską terytorja Królestwa zrmidują.

niejako punkt Archimedesowy, na którym moinaby się
oprzeć. Chefał na. nowo rozpooząó
pracę, ale już było zapóźno. Wyczer!).anego z sił zalała lawiną śnieżna
i przecięła nić jego ~ywota.
Jest to wspauiała, wysoce poety cz na tragedJa.
Za p1ękny i głęboko pomyślany
odczyt, s!uehacze podziękowali pre-

dla nmrttorów
uczniów szkół

5 lwn.

· zwia~ek który ma Ził Zl'danie połącaePiO Wmst•
kicll. chórów kościelnych, ka•olkkicb. w tQdzi.
·

Na

zasilen'o funduszów kasy nowopo~atełcgo

:zw,azktt odegrana będzie· dnie 25 b. m. wiooiorem
teatt1e Poli11kim ciesząea się duż'eltl pqwodzen'em 5 akt sztuka K Rostworows!degQ · „JJ.tdasz

w

tydów1 w celu przedstawienia się
x, Ze Stow. \Vłaśc . Nierucho„ i Katjotu". · ·..
i poinformowania władzy wytezej mośd
Na whirlrnwern. zebrnnłu . • Bilety se, do

rte~ Pojął,

środkową łlnję,

Wesołek.
We1ś~ie na fJt>k"~
po 20 kop., zaś dla

1

członków Znrządu St<>w. Włnśoicieli
Nieruchomoś1~i m. Łodzlj nastąpił podział manrlntów w następująoy spo~

do. :oiedz1e i dola

..

.·

nabycia W eh6t~Oh

n

dzlałltu dnia 23 b.

·

kotcieloyab
a od potiic-

b n1 włąe:t.nie,
m. w kesi~. t~1tru.

. ·. ·

,,:Wie~b•'~-~ ..
sób: na. p1•?:f\wodniczr1eetto w:vbri1no
Roł:~ mibśnlk6W. sćel1y .·przy Stowarzyszeniu
:r.akomuoiłrnwano. i~ miast do władz p. Gustnwn Klukowa. n·a .Pomocników w?:;ajemne1 pomocy ~r,aOOWt>ik6w' httndl11 i . prze,
w Wiedniu. właściwiej byłob.v się p. Wilhelma H1n•1Hi1~zlH~ i Mier.zysława myslu (?•otrkowsb 108), w nadchodząc~ niedd~·
~wl'óció do Rady Stanu, iako prawo· Pin!rnsn, skarbnikiem Matał p
Fr. le wyetawi po rat; trzeoł „ Wiesława• dwuakt.owa.,
Óper~ Os! rowslch.ig·o, ósnu. ą na. tle póemattt Ka·
witego Rządu Polskiego i reprezen Szymańsld, 1ego znst~poą ...;... p. M~rn zimierza
Broci.~itiskieqJ poJł ły1t1źe tytułem,
taoii kraju. Wobec tego d~legao a ryc.v Majerowioz, sekretarzem-1l. R.
Bilely sprzedawane będą codzie,nni~ w bfo .

rrymczasem iniclatorom proieldu

chcąc zn.demonst.rować swe sf;ilnowi- .Planer, gospodarzem lokalu-p. Stan.
slrn przeciwne Radzie Stanu, nie wy- Majewicz.
jedzie ani do ,Wiednia ani do Wa~r
Zebrania Zarządq odbywać . si~
sza wy.
hędą_ w p@iedziałłd o god~. 5 po JIO·
·
Z Rzem. T4'w. Pczyczkowo. łurlnrn.
łegen~owi gromkimi oklaska mi. a my w ich imieniu podajemy "Prośbę; by OazczęrJ : oirnhn111-ega„ Zaząri Ł. X) z Koła starsdlych i podsta~~azych.
następne odczyty r.ozpoczynały si11 RMm. 'l'ow. Pośyozk.-Oszczędnościo Pod przewo.dnictwem preus~. p. Mariana Bawar•
l!lb'~go. odbyło s•ę wctOra1 weczorem. w lckillu
punktualniei i końc3yły o godz. 9 wego zawlartamia, te ogólne roczne Resursy Rzem 1 „słnieź&f, zeb1·anie Koła sfarstyeh

fl!:e siowarzytil!elliil od gó~' ęi-s lliecz. wksię
garni Gebelnera . i Wolffa. (P~otrkowsb 87) i u
8ogusłaW5lkie~o, Piotrkowska 100

si~

Pczedstavtienie rozpocznie
i

pół

o· godi;. 'l

w1ecz:.

Wobee dobrego "Wykonenla tej opery na po·
przednich
niedzielę

pr1ed:!Stawieniach.

povtnno

m·eć

zapow'edziane na

du't'$ powoqzepie.

Konceł"ł.

da motuość słuc11aczom zebninie pełnomoonjkÓw· Tilw.,odbę i pcd•i.ars:zych Udział brali przedst<lwiclele tótDnia 22 kwietnią r. b. 9 . godz. 6 wiecz.
cechów rzemieślniczych
w sali Domu Ludo11tego {Przejatd 3-4>. . ódl.i~di:ie
z ha~tlziej oddalonych dzielnic po- dzie sf ę w niedzielę, dn 22 b~ m., o nyohPrzedewszystkiem
deleg"'ci ceehtt majs'rów sle koncert. Wśp&łudtilł~ ptzyjmtilą~ 1flilkomity
. wróm6 do domu tramwn'iam'.
godz: 3 po pot w łolrnłu Tow. przy piekarskich -zgbs'li !3ptawę.
dotycza,cą wypieku sk~zypek: p Leon Bt11:ii7ński. panl. R · Biełi~iewic;:,
nl. Sienl\iewieza 40.
St. Łąpińsh
tl}.leba Dowod7.lli oni, ze w Myśl posfaoowlenia ś!łlew solowy, Alfons Mański ar~ysta . teatrq f'9l·
Z pól i ogpodów. Dzl~ki d~ Komitetu rcn:dziatu chleba i mak! ma.laoego na akiego. deklamacją. chór 1>umow1 męski i rnh~·
celu powierzenie wypiektl chleba tylko 6 plekar~ s~any z kościoła śli, Anny pod batbll\ .p. ··Ala·
szczom, fokie spadły w ostatnich niom,
z lct6rerni zawarto umowy, pozostałe pie- ksandra C~aruby-, kwartet smJ'ćzko1ifY. AkQtt1padniach, znalduiąee się nn l>Ołach je karn1e będą pnkrzywdzooa.
nuja solistOl'll pp. Aleksander O}Uil'ilba i p. ĄJilil:lla
i pół,

oo

-

śniegu stopniały i w wieh1
Po dyskusli. jaka wywiazafa ~le w tej spraol~oiicach rirzystąpiono już do prac wie, I<de uznało Ził po:tadtine poro,u-ni&ó sie
wtosennych na roH. Więksi właści. ~ wlaścicie!aml wzmiaokow:n1yr:h plekatń. W 1yrń
ciele ziemscy poszukuja, też iut ro- celu ceoh piekarzy ?sprosi d,iś właścicieli wzmiati·

szczeresztki

„.~

"""""'"Ili'

Z ku!l"'sów dla urzędników.
Kurs nauk( w szkole illa średnich
urzędników (Srednia 14) zakończył
botników rolnych.
si~ w dn.iu 15 b. m.
Według zdania wielu rolnik6w.
W. ponied~iałek, 23 b. m. o go· u~odzaj w tym roltU ma być w"ale
dzinie 10 rano roz:floczyna się przy 111ezły. Oz!miny, dzięki śniegórn, oltryni Ewnn~ełickiej 17, drugi kurs pr~y walącytn 1e przez całą zimę i(rubym
-

gotowtnvczy dla urz~dników pol ·
skioh.
[h:ura ~ś'IWi&tcwy dla legio•
nisłów. Znprofoktownno otwaroie
Domu oświatowego dla fogjonistów
-połskłch dłn ~ania mo~ności legioni-

zostały

pt:1.ied mrozami
uratowane i zapowiadaj4 się nieria.i
pokrowcem .:....

gorzej .. Co do _innych naslon -prorokow aó 1eszcM me n10!tna. Zhiorv na.o
4- 5

gół zoeitały opó:tniorrn o jakieś
tygodni.

Borkowska

.

. '.

'· ·. '

Bilety weze$uieJ nabywać motna w: l:slę{taf!li
CiQta f>nzejazd 1,4, a w dzien konee1tu w ·ka.le
D
L d
d
d A
ł
··
·
. omu 11 owego 0 go ,.;. '2 pt:> po·
zebtanie, l1a
Xbto~Teałry W

kowanych 6 piekarń na sper;Jałne
kt6rem zaproponuje, aby zrzekli się prawa_ wyła~zneg:i wypieku, pt>tostawie1ąc t01!s1riygłli~oie
teJ sprawy do uznania cechu. Nletałetnie od tego
delegaci Koła udmdza sle dG Komitatu rogdziału
chleba i maki w celu przedstawienia sprawy
z ogólnego punkh1 widzenia w obronie inhres6w
cechu ·piekarskiego
Następnie dyrektor szkoły dla terminatorów
r:irnmieślDitzyoh, Tomasiewslri, pr!!ed!!hlWił ~ebra·
nym _sprawozdanie z dz'ałalności lej Uillelni, nadmlemaJąo, te obecnie liczba u :1niów w 3 kom.
p1etach wynosi 151. Wielh frekweneja cieszy sle
iałotona nied~wno biblicteka. liezać~ ptzesdo
500 t_om6w Zwr61fl on uwag~. it dotychóżl!l!:I m'mo
pod111mowanych w 1 ełokrotnie z jego stronyc statań
'W szkole
nie 1aprowadzcno nauki tytsunków
Koło ~łarszyeh pcstanowlło twr6c 1 ć slt1 w tej
spraw•e do Wydziału Szkoloego W zwiazYtu :t t:a. ·
powiedz 1a nym VI czerwcu t. b akteM zamkn:1;Jeia
roku 11d:ol11ego w szkole, wsz)l'&tkj~ eechy po~ta .
nowiły wyznaczyć pewno kwoty na kupno bla~
tek na nagrody dla r<Hdania oelujacym w. m1ti„
Jcach Wyelho'Weńcom. W celu priyspou:ef\fa ·do·
„ehodtt szkole zaprojektowallo 111t~e.dtió foMert.

EaDzi.., ·
»

(PiołtkOWliłka
6'1),. p.• \ś
„W i l I i a m V o a s" - wielki ąramat qefekJ;yJ~Y

. ~-C•shtt1•'

w 4 cHdoiaoh .

··
wesoła farsa VI' 2-Uh t.kfuh
i. tn ę z t: z y :b i, ę ~ o z 11·h i•, :
~ łhleon111 (Prze1azd . 2), i) :t hl n o

„o
w

Nad

prógram:

rn

ość!

„O fi ar a los u"
·
W głównej roli występuje [Jada Gys.
,,Griind kino 111 1 (Piotrkowska '12)

„

iy1to Jend21e
i.12&
I at
n i ew o li

ostatnie 3

d11i

F' ols ki"
pierw•~
imponuJąoy oklłzałO,tilł i. toclt ·

polski ołmti,
Z 'tow . Kredytowego . Mieis'lcięgo„
niką.
Na osta1nlem posiedzeniu władz łódzkiego 'I' wa
hreydzfoło sztuki ktn$mfłlograficz!łti. w wyćełu (irganizowa.ne b~dą, odczyty i po- Kredytowego Miejskiego pon.z pierwszy od chwili
konaniu arłysłów sceny kfi!lkoW!iltfeJ, · . ~ ttdtll!łll!ll'..
wybuchu
wojny
Towauy:stwo
przyznało
j:Ji&i'Wt11ze
gadanki oraz załoMną będzie czytel10.000 osób - odtwarta'ące d1h11j1 }:llols\ł 'W o·
po:!yczkl~ któr~ obróoon~ na pokrycie uiległych
nia i bibljoteka.
·
kresie l'l92-10U.
.
rat, a ~•anowrcle: Na ?1eruchcmośe przy rogu
Pieif 111 narodO'łltt do o~rł!- , ,wyJ.tiu~ ąhór
W t!!&prawie ezic:ar:epienia ulic W1dzewskiei i Oz1elne1 RysMh. przyznano
kameralny.
.. · . - . · .
tysiec>y tttbll, orM.: na nietuchotno~ć 9Jltlljn6w
O!!Spy. Funkcfonar1usze poHoJł z po. 20
pr2y ul· Karo1a 4 tysiące.
·
lecenia Deim?aeU Zdrowotm>śoi Pn· - Z Wydziału llh11dowlanego. Na ro2blicznei, ~biera1ą obecnie dane o Ho~ b16rkę staryqh budynków otrzymali 7ezwolenie:
śoi dzieci, urodzonyoh w roku ble~ą firma H; Reichor i Sp. przy u1. Dtielnej 24, . . ~ kolei rozważa110 spnnve subjekt6w . ćtt
- Teatr ·'Pólski.
it zrzee120nle Hwo~owe
cym, . Praca ta ma na celu pr:t.yg-o· A Now1kcwa-Drewnow~ka 52, Ss-wte Rósllera- kii!l~mc!1lycb. Uznaj*:G.
„'Ba.d~łe ;·pąkt~•, ą~tn.
Winna 4, M. Malawski~Kc\bacłu1 '.27,„ T. f'oltt- sLtbJektów _ćn~iert1 1 c1ych test nił!:!:bedr:us, pfeit}tdjum ·
towan1e ogólnego spisu dzieci do 'Wodna 24
·
Koła zajmie sre opracowaniem ust~~y.~ Uórłl na~
1<a w .4 o,ktac.łl. , K. J;Jłęszy6szczepienia. ospy. Wykaz d~ieci uro~ „~„ z Tow. uczestników powstania sŁ~pale p1 zedstawlona będzie do :u1twind~enia
skiego.
dztmych w roku 1916 jest 1uz w po- z r. 1813. Wydział zaprowiantowania miasta, prezydjurn policji.
uwzględoiajac ciętkie pofoienle tr6Mran6w od·
siadaniu De1egacii.
.
~ech fr;rzJ~r~W". któr.y zwr6en ele vr awoim
. „Badyle i pąki" iest aztUkł\, któ·
stapli 1'-wu dwa .world kaśzy po ceńie nomb:ial- cza~re do pretyd1ulfl pohćił, wsk8zuJ11:e lllł naliu- ta t11 J ko nozoratnl w-wwołuje newne
-:- Z Maciierzy Polskiei. Mn- nej.
Towan,stwo odśpttl!dale otłonkcm w Ogra. ~yc1_a os6b rJf:fachowych. proszac Zl!l'!IZetn o w - . . .
t'
Mł ~.
. • H
merz ~ołska przystąpiła do zorgani„ nioiónei ilośol otrzymaną ta drog, luum~ po 12 dan1e
decyz: ! :i:amlmięciĄ. Ok()ło 4o układów, pr~- remimsceneje 2: . „
Ouego Jasn
erz°.wama ~westy maiowejff w celu J'O~ i pół kop. i!a funt: prawdziwie zali biednym wy- wadzony~n ptte:i:: ntepowobn 1 eh frtżJorów. 2 t.r.a ota z „Szkoły ~ Ka weekiego, gdyt.

stom spł}dzania

z

połiytkiem

wolnych w szarszem gronie.

chwil -

W tym

Wrażenia

teatralne•.

„.

„_

w1ększema dochodów tej instytucji.
Projektowana kwesta obe1tnow6ó
ni~ dział sp:rzeda~y znaezków na

daje ten artykuł bezpłatnie.
~!cr~elcWtił obecnie "' tel 'kwedjl z~rz~d .Koła. Iłtbuł~ jej jeet równlet' Mn\tt~ na tle
- Z O~niska dla chłopców. W .Ognisku"
~ ''!hę eechu fr!tJiorćw ~cło .imtnzych ' ~od- stosunków szkolriyełt
Autor 1#Jdnak
\ . · :L - .
'
• ł
• d ·d
dla chfopcó• tJOlskłch przy ul. Piotrlcowskfeł 17, ~tar •ż)l„h; postanowiło wysł11c dt:leg1mSw do pre- t }
ra
tu
Hl JtllVJ u·
frekwencja 111hUe sie po'l\l'iehta Na liezbe etu J!fdJmn policii w celu zes e!Jnleoia inform 1
nhcaeh, umieszezenpt nalepek w. ok- ldłkudzieeieciu tapiganycb: oodz'ennle ucz~!lt:cza "·' sprawie ultt6cen!14 nadutyć · ·
ac
ałme, da}ĄO rlosltomtłą ohuakt~rymieh sklepów i mieszitań prywat. do „Ognieka" od 60 do 70 ohłopców, spędzaJa
...._ Wreszcie uchwalono. aby K<lło. 1dac za stykę ozaMw AimohUńOW$1dob, stW&·
n;veh, oraz rozpowszechnienia kart eych tam:te C'MS na rozrywce I nauce. Oprócz
przykładem ł~t1ych i~l!lłytucji ! sfowerzymif W.tle- 't'Miąt e1dy śZttreg poata_Qi udatnie
go 'or schron'sku prowadzone s~ ł:utsy iritrotlgll'. fo nddił ..,, o~r.bodzie 3 n? mt1jd. Członkowie pódchwV'Mn:fch
j Mkteśl. Oll"'Oh · łe
poc„,towych z emblematami :Macle- t<?rstwa.
w l'd6retn wycho'W'sńey „Ogniska" pooiy· Kda udad:&I\ wte na l."labo~enstwo, por.zem "li fo
.
• . . .r
·
J
r~y. Organizacją tej kwesty ~a~mu1e t11U Jut znaczne paE:t~py. Ópra1i'lli>M btbU otP.ke hłu R.esurs>: urrądzorty będzie odczyt'ota:t od: śMtnćzn;vm tero f)Mlutt&ntetn.
się wybrany ad hoc komitet. ·
własna, składająca si~ z górą 200 dziel, tr~iliei b~.au s·e p_op1sy aektamatotstc•e .
..
Okres sh.\wetnega Apuohtina, kłóprze91etn'ie popularno-naukowe!: Obecnie „Ogniw koncu zeb.ranla_ 1>. Bawarski pl'!ed6'fl'l:Wił ry st'Worzvł
spee1ahf'1' neo tnotll. a,
.,.... Zap_oirz~bo:w~nie siły ro- sko"
przyimuje nawet obstalunki na roboty in. plan refert!lttl, J1ł1 zamr&tlA oritsco'li'ttć Ila temat
• I
•1 . Jl't.l . . • tld' .. • 1- i b
lhocze.1. W zwui~ku 21 maiącymi trotigałorślde Pracą 'łł' „Ottn:śkb" zaimt1Ja sie potrzeb.
cechowych, w ?i!!IU odc~ytanie gGI W roż- ~ys em rUay urn Wam Il 1.itml 'f)O Slt 0 •
być wkrótce rozpoC'lflł.ymi robotami pt1111ie? Btt1h lsh. Wygańowska . i Inne, ldadać 111ych ~ 1 a!tach prowlnc1onaloycb, aby pobudiić Jo.ki późnłe'. ~ost11ł doprowadzony do
w o~rodacb mlejskfob, Komfsja plan- główny nacisk na moralne i społeczno wychowy• do !'.ye1~ cechy prowinclonalne • .·
.
smutu?j perfekc1ił ołtres ten . ~ytWo:·
ł.ac)1Jna przy wydziale robót pubłicz "9'&t1ie pens}onarzów „Ogniska•„ oslat;'ajao w 1\ 2:e . ..::grom •. cechh! l'.h~Jsłi·ow kf'.111• · !'tył nieznośne wnrMt stósunk1 s~lr(}l·
tym kierunku dodatnie rezultaty.
·
•
Wu&ckich. Pod Pl'l111Wóat)1ct'#em ltłl!lttJgo'
t
~·
"·I
.
. . ,
t! i
nyc~ zapotrzebowała pewną l.iczbę ro~
-:- Przestroga„ Skutktem wllgoci .?:darzai a p lgnaceno Podg6rśkiego i w at11ysłencjl .pod· ne, 8 ara1ĄC sh; przedeWsZY'S { em
botn1ków.
dzie~ięee 1adem deidę wypadki odpadaola gtymsów w domA•::h łódz..: 11;tat~zego p. Loopólda Staśkowski•go, etabrło sie iohnąó w dusze
System ten fJOle·
' _z T ...
K11'IZ:f!1W111 Oświaty„ tlc::h. SwfadTtil,•im śwfeźego wyp:idku byliśmy wcto- onegd~I wleci:orem w sali Resursy Rr.emieślni~ej prawaoji etycznej.
kwai-talno Zgromadi::enie ceohu MA}str6w n·ał na ''Ottierani tl delatorstwa na po:sobot('j, d. 28·go b. m. o godz. 8-ej r~j. Oberwany !i:awał g~ymsu 111. doinu pniy ul. zebranie.
d /' ..,
•
Ni! 43, tigodzlł w głowe ·· jedoego kriawlec!i:ieh
';ł~c~.~ w ł~olrnJu
K•• O. przy lłlicy 21P1otrli:owslt1ej
Prz.edtiw~z~slkiom tahitwiono eprawy bie· U zam? młod~h·ty do_ WZ~'e~nego
przecho~ni6w.
Ogran•ozyło
sii.i
na
p:rt:estrachu
1 odł~~hie1 ~ 1 Offoędzte się odczyt i zgn ecemn kapelusza,
f:!!,ee, m1ńoow1e1e1 po rozp~tneniu próśb. pnyd S!tpiegostwa, na Jdómmm 'eJ m1~dp;y
zn~no kilką ~apomóg W Ogólnej sumi~ rh. 118 sobą i W,tWóf.y wanlU l'OZdźvldt>.kU mię
Dr. ~I.. Mar11 Przedborskiej p. t. DuByłoby poźadaoem, aby dia ~apohieienle na
pod·
i mało".
"
przJstłoić wyp.adkom, mogacym miet ~om:6 na - I1:9p 50. Zapisan~ do cechu 5 uczenie. J zU 'Iły- drtiy młodzi eta f1 ie1 rod~1.oa1uł
p·sano na ptdma1strzyn'o. na z~id.iłt ptiódiła- .
. j '"' . , ',
.
·
•
~dłożon~ popis skautów. lłt\fp1111w11, włllicn:iiele dom61/ 1hllldali •ated swiich wien;a wykonczollych aztuk.
.
.
portą• AOWU)ąc zarl. ~em wszystko ł>~
i :U WCU.SU LtR'l(lJl !ll"<Jtące Ul(a.
Dowiadujemy ~ 1t z .Pow~u. o.Wo„ IAietlll!CQOtnOici
StMszy Zgromadzenia cechu p. Podgórttki tętne,, dążąoei da Jcoinpie~ttegó i.fil·
leniem~~
m powodix słabo1foi zdrowia prosił o :&W~ w&lów&hi&: polskości lllaOhinie pań~

r

,etu ,e

te,

W.

sza

„.

;.r..

b

tie mat zu pe nie

_...l'J!
___1_0_6_..._,...___,_..______________,......________~N~O~\~:..:..:.Y~J-E
__R_Ł_o_o_z_K
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stwowej. Sźkoła była więc jakoby
witAZieniem. a naUOiiiyoiel :nie lledagogiem, starah'\tsym si~ wnikn~ć w
Sl}~teJne eploty paycbologii młodzie.ey, leoz raczej tand~rmem...
.·
Tego rodzaiu stan rzeczy nie mógł
·budzie w uczniach. rzecz prosta, za·
uiania lub tkliwej wdzięczności. do
, swych wyohowawców. Szkoła stała
si~ więc terenerq cichej, leez ~acie'kłej walki~ walki. która nieustannie
loczyłe.

sie mi~dzy przybranymi w

mundury nauczycielskie stupa.Hm.mi a
broni~oą swej duszy
oraz nie~ale~ności swych Jdeałów, młodzie~ą.
Na tern tle musiały zdarzać si~
najrozma.itsze tragiczne wprost konllfkty, musiały padać ofiary tej niekrwawe}, Jecz krwawiące} se:roa po\krzywd:lJonyeh wałki... Ale w tei wal.• C,e hłlrtowały się dus7.e młodzi ety i,
quand - meme, wychodmily z niei
zwyci~sko, nie dająo sobie wydrzeć
sw~go

poczyna swoią działalność. 1es~ 'P01ska dzisiai :rano, przy d.alszyw nakładzie l)słyszawszy kategotyczną odmow~
k.rajow~ kasa po~yczkowa. Mieście nowych sił, zyskały jęszó~e na gwał- oddalił ,się do pokojów cesarzowej i
s1~ ~ona będzie w gmachu b. Banku towności.
·
po kilku minutach zakomuniltował
pa~s.twa roayiskiego. Norm•1lne. c21yn·
generałowi Korniłowowi, i~ mo~e go
noso1 kasy rozpoczną się dnia t maja Grupa wojsk generała·fełdmatszałl<a przyjąć o g• .10 m" 80.

Albrechta Wuertemberskiego

·r. b.

Wykłady

-

na Kursie nauk dyplomatycznych i konsulnrnych rozpoczną się w końcu bieząoego miesiąca. Pierwszy okres trwać bę,dzie
do połowy lipca, drugi µrzez wrzesień i październik, oraz trzeci przez
listopad i grudzień. Ogółem 28 tyg.odni .. Od połowy lipca do końoa
s1erpma będzie prze?rwa wakaoy1na.
Wykłady obejmą profesorowie uniwersytetu oraz Szkoły na·uk społecz.
nyoh 1 handlowych, a młanowioie:
p\"of. Bron. Dembi'ński (historja dyp1om. i . seminarium), BołMław Kosko":'ski (idee polityczne XIX stul.),
Jerzy toth (geogr. ekon. ziem pot„
skich), Julian Makowski (prawo mię
dzynarodowe i semina1•jum), Aleksan-

ukochania...
. Sztuka Hłeszyńskiego oddaje na- der Mogi_lnicki (ustrój państw

kJJ jaj z

eza

teehnic~nych.

. .Akcja

Cześć

miej- niewoli -

scamiJest morte 21a mało
, me. tet w tej sztuce owe}

żywa. niejędrności i
świadczących o

Ci"' -

l:ystye1ne1 l roku1e

autm."owi

nadzieje

!złos6.

jak...

'P·

toezą

eh wiał się.'

·
W Szampanj! natarcie nas~a

r l wyw1ą?a1ły się pp. .Orwldowa; Efo· kwietnia
kolska, Dobrowolska i OrseUi.
.
.·. Z m'łskiego zespołu na -pierWl§Z:V · Zachot:.hlło widownia t~Oln~.
Łady rewa typ wielce ohatakte~ystyczny i uprooowauy do .riaj ...
drobn1ejs0y<Jh szotegółów.
P. Stio•
sJand okan.ł si~ dla 'reatru Polskir,.

go

w roli

siłą

potyteozną,

istotnie

Front wojsk gen. feldmarf§zalka

Ks. Rupprethta

Na froncie

Bawłtrskłego

flandry1eikim i

tworz4c wobee deszezt.t i burzy,

.

P. ,Sa.mbotski . równiefi.

~a wyró~nienie,

z ~rzęjęciem daleko
Pełnym hu-

~agrał, wlewa?ąc
1
J.OZtJ

w

t~

sięgaly

rozkazy

cele ataku

fowa.

dniu .16 kwietnia.

dowództwo

Nn

dużą

ta.dnem· miejscu

Mil·

nadziei, na
atal<Uiąde . wojska

l\rh~slt<•

Stns~eweki

Z Warszaw-g.

dae· Dnmes kilkakrotne ataki~
~n.dMłle Ili

~a
d3iałnń

prowadzono

widow11ic1 woJn9lil

])f()„

Wielk4. ZMietdośClf\,. pod.
Craonne zostały odparte, z wiełkimni
~tatut Macierzy - Polska krajówa ki:i8a pO.fyct· dla niei.>r~yjMiela stratami.
·
CO-Wt.-.studja rlyp10mfltyll2t111 -- Pogrzeb ś. {). Ka•
·Pod Le Ville aux. Bois; którego
l'Ol<i Llligirnowskit~go.
stanowiska leśna stały się dla nas
·
- W. driiu 8 kwietnia r. b. , 2:0, nletid riowi~dnie. cofnęliśmy się do
~łtił._~tltWierdł5ony Jił'M~ władze oku- tyl1;~ 1 łin11 obron11ej.
.
..
J)aCyJU~ statut
Potsldei 11łł<'illrzv
P6d Br1nwuł: posyłał przt>C'1w„
Szt1?fnej ze zndt1mnni, urhw1llody11;i niJ<, wn ezH•yeh w1~ Frnn ł, ros 1111
W nim pł'tez Mbrat1le wo! !ie w d* 16 do duramu.vc11 i pe111,vc11 :-;t.rc1t, ub
lutego r. h. Oddriielne egzi~m 1>l~1·ie ków
. b.owego, · stn 1U1 u 111 oiua na bJ7 w a4 w
W SHmp1rnli, na pólllONl)tn-. JUr~e 11!.!arządu Głównego.
'
zachodzie od Auber1ve, wczoraj w
:- In13t,vtucj~ pOtn~.tHl: w swJoh południe rozwinęły si~ i1owe walki,
"J'IUkacli, która w tych dniach :foz- które trwały i podczas noey, zaś

·

kończcie!
Korniłow jednak

-

Nie

k\lńca.

.

odczytał posta~

Cesarzowa. pro·

Urzędowo

WIEDEN.

donoszą

Wschodnia widownia wojny.
W Galieji wschodniei, szczególnie
w odcinku Zborowa, w ciągu

widownia wojny

BeZi zmiany.

1.?ołudniowoe1wschodma

Cesarzowa

słot.by,

. motywUH.\o l)rośbę tern. 1t
dzieci przyzwyozaiły siłJ do niej. Ge,

nerał Korni łow nie protestował tylko
-pr~~olw foJdfeblowi Dereweuce„ lctór.v
hył przy byłym lHlstępcy tronu, Ale .
Jrnym !,fikofajewiczu, stale i pozwolił
Derewence pozostać w pnłaeu.
Kontrrewolucja w Rosji po~

hadniowej.
Jak donosi "Sveuska Dagbladet'
~ Haparandy~ w okolicach Kijowa
m inły miejsce zabur~enla. Uzbrojone b~ndy rozbroiły mUie}ę ł poohwy...

wido- oHy w swe

r~ee władZ€2· Wojsko, któ...

re -przybyło rz Ki jo w~~ .mu~iało · sto·

umia wojn9.

Bez zmiany.
Zastępca

zwolniona.

prosiła o pozostawienie cboóby częś~i

19 kwietoia.:

Włóska

słnżby lrnłacowej. Generał l\.orniłow
oświaqczył, 11.e lelnu:ze b~df\: wpu·
szozani do polrnjów pała ou Aleksan ...
drowskiego pod eskortą, a słut.ba pałacowa będzie

Sytuacja. nie uległa zmianie.

szefo s!ltnbu generaln&go
Y. Ił o 8 re r„

marszałek rwlny 1wruć~t1ik.

Echa Rewoiucji.

czyć z powstańcami istną bitw~. Od·
bywa;ił\ siQ pogromy ~ydów. Dokoła
pannie zupeJna anarchia. R6wnłet i
ti Odesy nadohod~a. podobne wiaifo-

niośoL Aresdowano tam dwunastu
wł.aśotoieli ziemskich
Besarab1i za
agitaeię na rzecz dawnego rządu.i
Generał Adef~siejew.

z

Z łfogi donoszą do Tagliohe Rundaraeiuttcnupada b. ce· sehau": Według wiadomości oirty-

mane1

11

prZ8Z agencj~ Re~tera

ier~bn:rga, k'~ttd

z Pi>tymezaaowy miano-

„Dziennik Polekł
areszto- wał ostateoznia generahi Aleksiejew&.
wnnla byłe1 cesnr!Zowej, Aleksandry wod~eru nnt'Zełnym wszystkich sił
~ln·ojnyah Rol:lji.
Taodorówny:
Uwięzienie kslę:inhnteik
W nocy, 7·go mnros. {t. 1. 10 go
cz&irnooorakloh.
nowego stylo), ułównodowodr.ąoemu
Biuro
Wolffa···donosi: Rząd propetersbmsklm okr1~glam _wolennym,
generałowi -- l~ttnantowi Kornlłowowi. wizoryo~ny oead~łł w kijowskim ltla~
"ak~Jikowano re!?;oluo1~ . rudy mi. ~~torze taliskiru. oórJd króla c~arno
ni~trów t poleceniem wyja;]dll. do Oar· góreldego, w. ksi~t.n_,, An&stn.zJę 1 Mi.
skiego Siołn, w celu arM~townma lic~. małłit>nłd Wi1'lldeh .kai~~ąt Młko
Ałe1fsandry 'l1 eodorów11y. fHiia. 8o11go łttja i Piotta. Mikołaiewi()zów~
(BO go) nuu•oa o g. 8 m 45 zNrna g8"
ner~ł-lej~nant. Korniłow w to~ar~y

nie osiągnęły choćby w pr~.\' bllżeniu
w roli Julka Rem· celu swego•. niet.v lko 9trategic~Mgo,
nowfoza stworzył postać pehią tt.apa- ale nawet tnktyr.tnego.
!~r i entu~jazmu.. P. BollMłri, jako
w. nooy z 11 na 18 kwietnia povv yrembajl był dobry.
wiódł się ft·nłlourtom lolrn1ny at&łr
Oz. G.
p~d. Breye; w oi,ągu dnia w . wie_iu
m1e1scmch górsłnego frontu Chemm stw1e

P.

głow~:

nowienie do.

wojennych.

jak' podaje

żadnem mie.j·

frnnoUHki6 nie

Tartako~icz lazło spełnienia swych

pMtać

Pozatem nie

dnych wymienienia godnych

1un11 2owej.

dywi~)i

i

·. .

siła generała, aby oddalił wszystkich
obecnych, n następnie zwróciła si~
tnin.
. do nie~o ~ kilku pro$bami .. Przede·
Wsehodofo t.\Phk>tvhfo wofn~. wszystldem zapytała, co będzie z jej
dzi(lć-mi i czy będą mogły korzysta6
Miejscami ożywiła się walka dzia- z pomocy ielrnrslde1 i jakie b~dą losy

Petershursld

awła.dozą,

wstała.

WiEUBN, (lh~fldowo).-lS kw~e

&zozegóły

fratlcuskloh, rzuoonych do walki w
MU

·

Komuniłrnł ansłryiacid.

nie-

Nl&ml~ckicgo Na1!d~pey

Znale~lone

korzyści

f,udendorfi.

Artois,

Trónu.

.

111fodzienG~ej Orś~ew„

skun był p. Oł~dzłd.
. Rolę Marlmsa p.

komizmu.

Frottt

jako trafnie oddany

•nspeldor gim:naraum.
. · .Rol~ Ł_()szeiwskiego
.cagr~ 'P· Gutynowfoz.

. m~ru i werw,r

zashnył

.

was słucham„
Głównodowodzący zaczął czyfae
l'&ZOhlCjQ · rady ministrów o -pozba-

PJerwszy Genernł„Kwaterm!strz

dzialałnoś6

w tliekt6rych rolach post&.cie b1rdM bojowa ożywiona była tylko w
. ~~brze . pod(!~ w7oon& (jak np. roll\ lio~nyoh od()lnkach.
tvlahdaryna. Wu)„

·

w9lności Aleksandry Teodonieprz.vjaeieia. w równy. Gdy przeczytał, te do Mote.renie na póhwcny zachód od Aube- hylowa. wysłano delegatów w Mlu
aresztowania cesarza, Aleksandra. Teorive,
dorówna rzekła. nisko schyliwszy
równało

plan wysune,ł si~ p. S. Szosłand, da-

jĄo

- Mówcie, Ja.

.

nfo do doniesienia.

: s.twuta):ac
nostnó
pe.łn!!ł szlache,tnei •.h::101· lN
(U„„,,,._
...... dow•>)
"i
r
.
"?
.cn;:.i, ... •
' •
4[istynltoji. _Do br.ze równt~!Ł ze swy.oh ·
Wielka Kwatera GłówM. 19 gn

głośno rzekła:

wy- wieniu

się bardżiej oiy·
wfona. akcja bojowa, Pozatem niema

·1- · ·
k~
\Olłllllłl (ftf lllen1IOC l1

wykonać.

i

Aleksandra Tsod.orówna

si«2 ataki francmslde•. z których

ostatnich dni toczy

K

Klonsłrn.~

wą.w ~akomunikować

na1si iniejszy · na Brimont, · 1ut roz„

zaś

J

dy ministrów, której rezolw}\f2 mam

ogień.

. Po obu sh'onach Craonne siln11
walka a.rtylery·jsłrn.
Wzdluib łrnna:h.1 A1eine - Marna,

.,,Prawemu i zacnemu koledze" --

· Sztuk~ zagrano oraz wyreżysero„
wan<> starannie.
"

Rol~ Jul1i ~ngrała

-energiczny

nie.

na , pr2iy-

z

oarskosielskie1 i z koWschóifo:I« wfJow11n wofuy.
mendantem Carskiego bioła. Powitał
foh hr. Benkendort i zaprowa.dziwszy
Po kilku dniach, które min~ły do górnych poko16w w pałacu Ale·
wzgl~duie spokojnie, rosyjska dzia...: ksandrowskim, oddalił si~ w Qelu za.
łalnośó arty 1eryiaka. głównie pomh~ komunikowania cesarzowej o przybydzy Prype'oią i Dniestrem znów si~ ciu generała - lejtnanta.
Korniłowa.
znacznie ożywiła.
W .kr6tce wyszła Aleksandra. TeodoFront macedoński.
rów na w sukni czarnej ·i, nie. witając
si~ z lil'Zybyszami. zaproponowała
Nie zaszło n!c nowage>.
im, aby usiedli. Cesarzowa zwróciła
s~~ do 'generała Korniłowa .z zapyta(Wieczorny).
meim:

.bezimien-

łe*yzny scenfozn~1,
od kolegjum sęd~iów st. m„ War~upełne1 jU~ do1rr&ałoścł talentu. Na szawy.
ogół biorąo jednak, utVttót Błeszyn„Ideowemu
współtowarpjyszowi
. skiego .}est rzeczą duiei warfośoi. ar- pfacy"-„Goniec".
·
najpiękniejsze

lłet:ał Korniłow
nlkiem załogi

darzenia.

BERLIN. (Ur~ędowo). ~ Wielka
Czem. mogę służyć i czem ie·
Kwatero. donosi 19 go Jnyietnia. wie ... sfaun...-zobo.wiązana
waszej wizycie~
ozorem:
GłównodowQtłZf:\CY, wsta.łąo~ r~ekł:
europ.),
- Przybyłem fo z polecenia I."tt·
Na południowy wsollód o~ Arras

mtodziet.y ówczesnej oraz wal- Henryk Mośolcki (historja dyplomau
systemem apuo]1tinowskim tyczna), Jan Namitkiewicz (prawo
'prawd!aiwie. nie wpada1ąe zarazem w lurndlowe port~wnawcze), Feliks Ocbi·
żbytec~ną ·łzawość czy niepotrzebny mowski (nauka o JHH~stwie i prawo
patos. 'rrag1zrn połotenia nauczycie- admin.), J„eon Papieski (kolonizacja· i
ta polaka, .który dla posady ·est zmu„ emigracja),Henrylr Radziszewski (slrnr!Szony grać rólę :rusyfiJrntora, jest bowoś6 i polityka handlowa), Emil
przedstawiony z wielką prawdą i po- St. Rappaport (o ekstradycia(}h). Edsłada w sobie miejscami grozę istnie mund Jan Re:vrnan (polityka społeoz
d:ramatyozną. M~że cokolwiek zbyt ·na). Józef Siemieński (histm:ja ustro.
rozwlekła w niełdóryoh ·djalogach, iu Polski), Auto ni Suikowski (geogras;atuka Błesżyńskiego jednak wywo· fia i etnogrufja). Podania przyimołuje zainteresowanie oraz bud~i w wane b~di\. w sekretariacie szkoły
sercach widzów wielkie współczucie (Smolna M SO) ieszoze w ciągu kilku
dla tych płonek Judzkichł lrtórym dni od godz. 6-7 wieez.
.iłoozynny system nie ohce pozwolić
.....;. Wczoraj o godz. 10 i pół rano
, yryrastać pod ciepłem słońca prawdy w dolnym kościele św. Krzyzo. od by·
: miłości 01czyzny.
ło się przy ud2iale Ucznaj pubłioz. lliBadyle i pąki" riie nale~ą do tej no!oi nabożeństwo żałobne za duszę
plęja.dy „aktualnych" utworów sce- ś. p. Karola Łaganowskiego.
iifoznyo.b. robjonyob na efekt i bomt'.lwłoki spoczywają na katafalku
bastyczny~h at d.o cłdiwośoi, któ- wśród powodzi świateł i zieleni.
ra w ostatnich czasar.h staje się
Na trumnie do południa !Złoźono
coraz liczniejszą. Jest to bezwzgl~d- kilka. wieńców, a śród nich 3 nastę
nie dzieło taleniu, cho6 nie jest ono puj11oemi napisami:
pozbawione pewnych usterek, zwłasz„Polskość bud'l,iłeś i w latach
1 troie

pałacu
pr21ybył geadiutantem, nac?Iel~

O mrnaozonaj godzinie do

Nie zaszły zndne watniejaze wy- Mał~go oa:rskosie!skiego

następujące szczegóły

Telegramy.

ad1utanła, chorążego Dol1ńsk1e

go, wyiechał do Cars!dbRO błołn, do- lhuła Zwlązki)wa zooid paf'a ·
łtąd przybył O godz. 10 Zl'inl i na...
graf ię•JVfdltW'.V'·
JlEntIN. HUV. Radłi ZWil\~kown
tyohmiast wywołał na dworz~I) M;o
ozelnilrn gnłogi c::irskosiełskiej1 puf... na d~isieisMru swem posied:aeniu,
kowr1iJrn KobylińElkiego ł lrn:tne.ndttnb. w dniu 19 kwietnia 1011 r., 21atwter~
Carskiego Sioła, j:.odpułk~Wtlilcn. Mać· d!1$ił~ unh wałę ptthu.mmtn R~eszy.
11ewa. '.O tlworon. równie~, generał w ~prawie ~niesienia prawa z dn. ł
KoniHow ~~telefonował a.o . pałacu Hpca 1872 roku, dotyczącego Zakonu .
A! rk n włrowskle!Ą'o. prosząc d,) tel a J~zuitó"';
.
Na teom ~a.mem posiedseniil Radtt
fo11u
łlł\C'i;eh1ego llll\l'sv,ałka dworu,
hr Ht-nlrnudorfi\, rhć~c si~, dowie„ Zwią~kow'a udzieliła. swe) zgody m1
tn1eć, ·1dedv 1110~~ ił11~.ve wizytt,i oe-:- ueh wttłę parlamentu Rzeszy w spra~
guEowa1 •. Hr~ Beukendort ua1tuwał Wie USlHii~Clt\ § 12 t>l'IWI\ z lł ltwl~·
dowiedzieó si~ od gen~tałs Korniło• tnh1 100.!J :roku (patagtd J~tykoWy).
wa,

)akie

olrnHcznuśei tlproyvM~łły

go do Aleksandry Teodoló~ny~ ale

BERLIN,

l.}łBZe:

z. k-Oł

l!ł.lV. "'Lokahtnteiger$>
-oarlam.Qltarnych. dowia~

, NOWY KURJRR bODZKI 20

kwif~tnin Hll 7

roku.

· ·. ·
.
Przynuszozenie
to "_Starn paC(h o,_piern.
d u1·emy si.... ~e pruskie mi_nister1um
"
·
"'·
na głosach gazet angielskie , .Kt~re
·państwowe rozpa.tru1e obeamk spra~f'J. niedwuznac7inie tB'ką samą wypow1azafilajektowąnego" prze.~ ~il. omn y- d•1ft oplnjA. Lloyd G. eo.rge za~-µaczył •
"YO niami w. se~mie,
1
zmesiema praw.a a "'f
~
.
Ą
~ wywłaszcze_niu„ o~a~ pa~agraf 1i1 JeJ• .mj. ,,.d
. : i·nnemi
z_nac1sk1em.
~ ..."·',,,
.
.
., ?·A W W0,1~.
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-:i• nadchodzi tu wcale poczta z Rosji. parJa:manta:rna natomiast prawo to w Szampanii zachodniej.
Zn2esieniie ograniczeń.
zmieniła w tym sensie, iż przede·
.
KOPENHAGA, 19.4. - Na posłe- wszystkiem nalety uczynló prób~
.
.ł
~Zeniu rosyjskiej Rady ministrów z d. utworzenia nowej armji drogą rekru17 b„ m. przyjęto Jednomyślnie pro- taeli dobrowolnej. Prezydent Wilson
11.~l~
ie.kt prawa przedstawiony nrzez ml- ud ł 8 1· notem do Kapitol u O'dzie
- • h "l")
'
r
a
~ it
ł" kompromis. nie jest
' ,., mo*
(Z OS
Wl I •
5... -e.JI
francu• '
.nistra sprawiedliwości,
Kiereńskiego„
ozna1mił,
.
- u o . ofens•wie
ski.;'J-.
~ znoszący wszelkie ograniczenia Miwy, poniewat rzeczoznawcy są zda.prawne, dotycząoe tydów ora~ innych nia, te pobór jest jedyni~ sku~eoz:Wyjazd Lloyda George do
.
SZTOKHOLM, n 4 (WAT). Współ·i
„inorodoów"„ Naczelny kom1b~t ł/.,y- nym środkiem do stworzenia s1ln~J
Francji.
- pracownik wojskowy .svens.lra J?ag-.;
dowskiego „Bundu" socjaldemokra. i wielkie) armii.
GENE W A, lt.4 (WAT).-Premler blad"' pisze w ~wem s.prawozdamu z,;
tycznego przesłał depesze do naozel- Plechanow Jji Ceretem mini· ministrów angielskich Lloyd George frontu_ zaohodmego:.
.
.
. ..

7n1agr·a·my· wasne.
"tatn1e1 c

s~~

strami.
KOPENHAGA, 18.4. .Berlingske
Tidende" donosi z Petersbmga:
Obecnie jut wiadomo, te przywódz·
ca secjal-demokratów Ceretelli, .który
dopiero co wrócił z wygnania, wstą·
pił do· rządn tymczasowego w charakterze ministra pracy. -Pl "lol1anow
wiedniego projektu prawa do sejmu zaś _ iako mąt zaufania socjal-deJinland?ikiego.
mokratów zostanie ministrem bez
0.rgan petersburskiej rady robot- teki.
nfoze,j .Izwiestja." pif}tnuie władze Rosyjski generał-gubernator
finlandzkie za to, !2Je właśnie w dniach
Galicji.
Tewo1uoji wydaliły wszystkich :tydów
SZTOKHOLM, Hl.4. Generał-gu~
n ego komitetu finlandzkiej partji

:1]aJdemokratyczne1 oraz do fr~kOJl
socjalistycznej sejmu finla.ndzlnego,
że naród ~ydowsk~ oczekuje od partji
socjalistyezne1 finlandzkiej energioznego interwenjowania n& rzecz znie·
sienia wszelkich ograniczeń praw·nyoh dla ~ydów i wniesienia od po-

z uzdrowisk finlandzkich na zasadzie
dawniej wydanych przepisów.
O mowie Lloyda George 11 a.
ZURYCH, 19.IV. „Ziircher Post"
JQnosi z Turynu: „Stampa" wyra~a
nrzypuszczenie. ~e ostatnia mowa

Lloyda George'a jest niejako przygryw.ką

do niezbyt odległego pokoju.

wyjechał niespodziewaaie ~.do FranoH~ . Nie. ulega ża~~el WĄtphwośm~ 11.c,
w celu wzięcia udziału w zwołanej f~:wouz1 prow~dz1h. s~e._krw.awe a~a:.
nagle i obliczonej na kilka dni kon- .k.1 w ~ełu zg~1ece01a hn11 nteprzy1a,·
ferencH koalicji. , .
01els.k1_oh za Jednym zamaohem.. Al,e.,
U
d k
•
t h.
„ aide- wym.ki dotyehczaso"!e• . ~ PP!ówną,~
pa ~ ga 11 .me u iszpan
· niu z ni'esłychanemt 0!1aramJ• wy-.
go.

padły bard:i;o skąpe. · · ·

.

;

•. ·.

_MADRYT, H>A: <!"AT). - D~me~
Niemcy byli .dobrze przygotQ. słeme Reutera: Gabmet podał się do wani i jakkolwie'k nie udało im si~
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