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_._ _ _sztuka szkolna w 4 aldach Kar.im ierza Błeszczyńskiego.
1'; niedziela rl. Z2 kwietnia .

. Szlak~ w 5 aktach
_ _<_o_chrazacb)

----

po cenie tańc:?:ei sztuczn ie śrubuia, zgadz~. się na sposób rozwiązania te:}
cenv do skanda !icrnej wprost wy:::o: kwestH , planowany przez państwo
kości.
central ne.
Wszyst kie powy~sze doniesienia
Ale i dBf.aliści nie są wolni od
1
z~rzut.u lichw,r. I Mii nabyws zy 1a· ~apo\1~ iad.~jąc_e r.vcltłe zawarc ie pokó:
Jo :irt.ykuł żywnośeiiwy po .taniej ~u op1~~a1ą się, na pokojo wym nastrocenie, usuwai n o-o na strom~ a nrt- m RosJI rewolu cyjnej.
Umacnia to przeko nanie windo·
stępnie podn~~zą ceny o 50. do 100

wiec7..

iP

------------

dnia 22 kwie tnia 1917 rr.

:T~ ~OLS~I, Ceq ieln iana Nr„ 63.
W N·edz

I

o g. 3 po pot. i w środę d 25 kwiet. o g 7 i pół wiecz
M~coo.n.tla
K. II Rostwoll'i.em" 1"1~ !llHll.łJ
rowskieg ;o

Juda siw
z
a..

procent .

mość. ponielrąd of1ciałna

z Berna.

Przeds tawicie l Rosji w Bernie·
\V Wiedni u w}a1~n orlnośnn ener- w rozmow
ie z współpraoownikiem
gicznie w_vst1~p!la prtf'!ciw lichw'e „Neue Zner.
Zeitung". oświadczvł ze
.zyw1JOŚ,~l1lwei, w,vd:ii:1r~ mnl'1shiro pr/1~
We wtorek, d .24 kwiet.n1a. o gorl~ 7 i nół. wiecz
ma powod y oo przypuszczenfa>, iż
....
pisów i n0st11nowie:'1 rep·ulu;a~rc:1
wyiaśnienie z~
han iel prodnlrt .a•ni "l.11~~,w-~haa1( i1if~ nie l1a wem . naBtąpi
li
strolly rządu co do manife stu. z dn.
zbędnei notr7.ei·~'
hnrtow niv i dda~
l I_ b. n~. ~e względu na toi' te i pu~
H 1~zlly. '
·'
,
-.~:i!!m!~l!!lb8\ll.l!l~llllBlllll!illlll!llmlllllllllllillllllllllll!llllllllllll!lllllilllllllll!l!l!lllill!imi!l!!llml~ilH!lll!!lllli
bl1czno s6 l odpowi edz·ialn e koła poll1Z"@;!illi!l!~&UemłllB!łll&'ll!lmMllll:ll!m!iY•mm.Ba!!ld.mi
l\iiAdzy innemi po.=itanowio 10, by J1t.vcz~1e moca.rst.vv central nych za
1(~ly
' ii*:.
Francji , S:1,wa var]i i Niemiec . Gruua ta wszvstl \:ie produk tv ?;vwnościowiJ w pr;i;ycnylne stanow isko wotiec mani·
domaga się o1 rządu t._ym;~za-rnweg:l ro· lrnndlu hurtow ym ·i detaii0 znvm b~rłv f~3tu.
„.
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polttyczny~

syiskie go, b.V zd ąr m11s1rę i publ1c:r,nie
Łódź. 22.I V 1 9 l 7. jasno ogłosił swoje cre·lo p{d it._yc·~ne.

zaopah 'zone w: w_vraź1ifo w_vpisn11.:-;
ceny z oznac.7.en.!em L>.h g-tt:tun!rn, wai:ti
lub ilości. W ogtoszen1ach do gaz<1t
winna b_vć wyraźn1e or.n<łcr.ona tirm·t
i iej adres orali cella ~fJ/foń lul>

-

~

Kong-res rady delegat ów robotni
-,,Ailgemeine Handel sblat" dowod:r.i, ków i ż.ołuierz.v apelu ie do demokr ncii
)akc>'by przez. cały ciąg wojny nie było rosyls! de;, by skupiła ::;ię olMk r'l.ądu
Z komii sii, pedag ogfoz nÓ•
pomysl uieisze j chwili <lo rozpoczę0'a tymczasoweg1> i p:Jp!era la ~o ze propon owana.
w11ch
owa'v'. 1c.zej. W czoral, o ·~r:
Za
wy
ws;.;yst
kr():··
i\id1
r.en\1.
sił,
przec' w t.y m
dof)ó!d dąi_yć będz e
roJrnwan pokojo wych nad chwilę obec·
rto zawarc la r.vrh!e(!;O poko1u ber, nrzepis nm gl"<Jż~ sur.iwP. · lrnrv wl, do 5 po południu, w gmach u Siemiem ia,
uą. Soch1li~.ci Rosji. Niemie c Francji
Wlooh, ener~icznie agituią ~a. poko~ aneksl! i od~;zlrndowania, iJopóki wier 20 tysięcy lrn.ron . i 5·clu lat wi1i- oduyło się zebran ie Komisj i Pedagó .
;.dczno'='Wychowawcze'. przy Sekcii
jem.· któr.v by zadr1walniał wszyst kie l1Y m b<1dZilh przyiętv m na siebie z,> z1enia.
wo}ujflce strony, „Allgem eine Handel -; bowi1\Z•if1iom, bronić zdobyc zy osią
- Pewnn ~f}OSlloję wywolf1 I !!·d- Opield nad dziećmi Łódzkiej Miej,
scowej H.ady Opiekuńczei, z bar<lz<
g11:ę1y-..:
. h pr.1,ei r~woiuc1ę, całości o.- ny zapis
blat" dowodz i nadto. !ie wobec str!\t
kraJrnw lani11a l\.a·;.imit~rrn
czyzny
i
wcl
noś,~i
lud
u.
\Y okff;ffich i utrudn ionego dowozu
Kaniow skiego, byłeµ'O mn'slra 1:1,-_ii- lic·r,nym udziałem nauczy cielek i ochronia rek. Przewodniczyła na ze~
żywności prądy pokoio we zapanowały
Cf'r-łldego, ldti1·y reniność. sw1iją ;..rn.
St. Ep
braniu pa 11i Ma.r1a Grzybowska.
i w A ngl1i. rl1ymczasem z innych źró.4 ·
pisnt na szlrnt_y koro11lrnrB!n1. ~tota·rW myśl lJOrządku dzienne go odel szerzą się pogłoski, jakoby Anglj&
. ską i sn.vcer:->lfft w NA.t.1czcn~ie w o
„.
mawian o przede wszyst kiem spra.\/Vę
gotow& była wszelk iemi zale?.nerni od
bwodzi e pułtn:--:li.im.,
naucza nia w ochronach-szkołach.
niej środkami -i sposob ami starać si~
G N
Przewodnicząca wyjaśniała zgco·
o. przywr ócenie caratu w Ros1i. byleby
nie dopuścić. do zawarc ia przez fę , Stuletn'a roczn;ca śmierd
madzon
ym, w jaki sposób należy
Koś;iuszk:.-L<chwa
o~tatoią odrębnego pokoiu, na który
prowadzić naukę religji, Języka · j
żywnościowa -H0jny zap's
róznyc h ·przedm iotów, a~eby ·dziec'
zanosi. St.ronn ictwa r:1•
Ze wszyst ldch miast polslrie h
odniosły prawdz iwy pożytek. Wska:
bot.nicze i ~.olnierzy, którym głównie Kraków w pierws:t.,ym
rzędzie "est.
za ta metodę naucza nia, stosowaną w
zawdzięc7.ać należy powo1z enie rewo- 1;owofany do 11roc~zysleg>o
obrbod u
ró7.nyc h
szkołach
lucji i ohilleni e caratu gorąco 11rąg-ną stuletn iei rocznic y śmierci
elemen tarnych ,
Tadeus za·
g-r:fzle wyniki postępów dzieci w nau.
zakończenia
wojny.
Stronni ct.wa. Kościui::;zki. W Kru !co wie ogłosił on
D7.lflnrd k berl:ńsld „ Aeb !. lJl1r
te,i których wykładnikiem jest wyko· w roku 1791 S'uYui slvnnv
·mani ft.st. Blntt." powtar za za <-'Ocinlisf.vcJ,11ym lrnch są żupełnie zadawalaiące~
nawczy komite t robotni ków i żołnierzy do narodu polskie go, ·~vr..vw
Zgrcma dzone
wychow awczyn ie
ający g·o · pisir.em „P.vns Sociald emokl·a t" naw:ysłucllały 'ż
~ez~astrzeżeń oświadczyły się za pokÓ· do zbrojne go po\-1•sfarnia
żajęciem
cennyc h
w celu zrzu- stępuiąe11 \.vieści pokoi owo.
]elfi bez aneksH i odszkodowań. Ko- cenia kaidan obceL-pr::rnmoc
1Nskazóvvek przewodhiczącei i nie·
y i obroZ inic'aty._~ y socinlderr,ok1·11l1.hv wątpliwie zna.idą
mitet . w.vlrnnawczy st.anowi rząd ny swobód narodo wyeh. W
one zastosowanit
Krakow ie poiiięto obecn.ie J1t-W11ego rorhn1u ro- -przy
w rządziP, a raczei istnieią w Rosji slanął na czele ::larodu
naurje w powier zonych ich kie„
i
d_wa rządy, f;3Łojące na d w uch prze· chtorió w od pańszczyzny tych,uwolnił kowani a pidrniow e, których widoki rownict'1l-' u zakładach~
!<M są nierrnig,·oi·.;;ze.
Om{nvi wsw p1~0c1wleglych punkta ch program u połi- rzy chwyr.ą za Cl'(!~, j staną
,_Na -zebra ni u wczora 1szem za po~
W sze- klamaC;f} 'rosvisk ieQO pl'eZASłl. miniznario obecne panie ·ze sprawo zdatY,yZllef!;O, przycz em zaznaczyć wypad a, regu obrońców knn1,
mścicieli 1ego strów ri•m10 cdowan e. ni~'l,e:
niem z
~e komite t vvykonawozy robotnil\ÓW krz~7 wd i hańby. ~"v lirakow
n6ści ochron ek sr.kóf
ie złożył
~~re:qujent ministró\.~ Lwów i Kie- za ostatni dziafal
1 ~ołnierzy bierze górę i coraz Więroei przysięµ:ę narodo wi,
ofrres
czasu w roku ubie~e doróki sił renskii wied7ą o tym, ~-e Niemcy
znaidui o .poparc ie w kra1u. Pod jego ~tarczy ht]dzie obrońt:,ą iego
gł_vm.
w ,Jnoś- g~towe są d() p1ikvh1 j1od podobn emi
iHlCi$J~ięm
prow:z oryczny rząd -ro- c,i. - Z Kralrnw a wyrusżył pod
Ra- warunlr n•ni co· i Rosia. 'l1 ak~,e w kwe- - Z łó~bddej miejs cowe j Rą„
ti;v'1ski
cora~
więce1 nachyl a sit; ~.lawice, g·dzie 11a czele. chłopów
'Vczoraj, w lo11 • stii JWl8!dP.i porov.u mienie iest mo- dy UiEJfo . uńczej.
w lf:.w_o 1 niedaleką iest chwila, w ldó- zbroion ych w kosy, od11iósł
kalu
przy
ui.
Piotrko
świetne
wsldei M ~16.
żliwe.
t)i;ufaie
m
teg_·o
wsi.vst
kie wa
~e1.:będzie zmuszo ny całkowicie prz.v· zwyc1ęstvrn, gdzie po raz pierw
8 zy runki pokoju fHlr dla patl-st.w <'f'td:raf - odbyło się posiedz~nie zarządu łódz.
1:tf., :m S\\ 6 1 proffra m polih czny Jrnmi· wieśniak polski z własnfl1
woli. prze. _nyob, 0 alc i dia Franc7i , Ros]i f kie1 mieisno wei Rady · Opielrnńczei~
'.,t'~u \i _vko~1aw<:ze~o. "Sor;n"' u. Mitag- _lewał krew za wolność i całość.ziemi
na Idól'em załatwiono sprawy naste;:
pań;:;fw bałkańskich są dane.
·,,t nlrr._ymuie nawe!,,że komite t robot- ojoz_vsteL
J-1H.ly1qr opór 1eszr·.ze ;e:-it. po ~t.ro· pn„ąr~r: ljrzyz!i :rno zar.omó g pienię?:
nJczy w .i\lo~Jrwie za początlwwał iuż ro ·~
Rada królew skiego m Krakow a nie A ngl li, która -stawi A en I klem
nie- n_vch 40 osobom na ogólną tmmę rn·
lrnwtmia poko10wr:- w celu ułoże.nia jednp:m,yślnie_,.-uohwi1liła poczyni
li!i 34.0; 2) -przedsta t~ncieł ~ekcii opieć
ro.
możllvr
n
do
11rzy•ęc
ia
warunk
i, i ż:-i
'Ns11ó!neho progra mu działania i oddzia zległe 'priyg1 aowanf a
do t1roczystego da, bv Niem~y odstąpily pewne te- .Id nad dziećm1. p. Skulsk i zdał spra'.Ywania na swe r7.ąriy. Przec:r,y temu oh0hod u rocżnicy Kościuszkowski
aj i rytoria . fdf\t :r,auf;rnia, wy~;oko po- wę z organiz acji schroni :;lrn. w Ru~
1edna „Vorw~tert~", jako te·~ i wi:ido- w:v1ednania odpowi ednich pozwole
ń, s!aw1o oy dypiom ata koóezy swo':e dzie h1binn ickiej, 1alr również, 2,
~i'f1 ~ci podane i przez "Zurich er_Post en", oraz_ na ~niosek radnego Turskieg;o
~ywody rii'.pewni_eniem. 7:e do 1-:g;o przadsi11wziętei alrnii dotycząceł wy~
'·nk0hy Ros;a uczyniła mz mocar· pos.tanow1ła polM;_vć
syłania dzi'eci na wieś. Na·Jmienił on,
na t·ynlrn kra:- llp,ca pokóJ będzie :.r.a"'1lal'tY·
s-t~~·„~m c•ontra !nym ·p.ropo zycie -porrn- lrnwsk im knmiP-'ń węg-ie.lny pod
że w eel u pod ięcia szerok; ej agit>lC/'.
pom·.
~Vaterl
nnd"
on. 16 h. m. no- i.;rono
i1;wh
nik 'radeus za Ko.:biu szki, ilehy ezas_v nnsi w sprawi e ,:r.oświade:
przed.:;t.a wicieli
mieisoo woj i
t.frnia
rządn
Gazela szVled~kti Dagens Nvche- wojenn e nie pozwolił,v
na zlrndo- austro-węgiersldego ~e wydale się o!<ręgowei · R.ad.v Opiekuńczej udało
for" irl.7.ie tialel_ jesL.c;e w swych 'prze- wanie pomnik a jeszcze w roku
hie- ·prawie w_vidu cionym , r.eby Ho;;;1a się do różnych miejscowości Króle,
ro:„n~·Jrilrich dot.ycząc.vch rychłego iącym.
odmówiła przyięcia t.ei na. raz~le iesz- HŁwa, aby tam zapewnić dziatwi o µoV''i•};n; mrzymułe ona, iakoby w
b.Vt na świeżem powietr2iu i ?.drowy
- Lichwa ź} wuościowa srożąca cze pośr•~dnie] propo:i; ye1i.
:-;".hkholm1e rO'J':\oczęry się ju·~ prak- się od samego poe~;ąt.!rn
wo1ny trapi
Co
do
kwesUi polskie i "Bnndu pokarm .
tyc;:;r:e rr-zsRo towania do konfere ncji niemiłosierhie miesr.lrnńf•ów
PrzyjQto do wiadomości, t~ lrs.
Kri1kowa. piSJH'I: Jak się r.da?e, zachod~i 7,g1i
p.ek„ww ei sociatis tów · rosyrsk ich i Lichwy tej w nabvwa niu
produk tó\v dność ~apatr,yV',ań co do tego, j'.}, ~i.o \Vo tczalr ż rawslde go, zaofiarowrił
:::'1,-wedzldch.
SocJałiśoi
rosyjsc y, żywnościow.vch niezbędnei codz1enuej tycbcza sowa
pew~ei liczbv
l'oJ.::;ka i·os.vjsl rn otr?.y pornieszo~enif~ dla
1·rz_y_byli prze~~ Niemc y ze Szwa)- potrzeb y i w ich sprzeda waniu
dzieci,
które
lrnu
znajdą
ma
niwM\Wh
naletylą n·
10~1~.
rl1nk·z,e
nowy l'ZR/l
~~r11 z głośnym socjalis ta. rosyjsk im . sument nm dopus1-~cza
się wii;kszo:?ó rosy·sl< i 7.i pewnością, nie m.vś!i o piekę.
f;e;: !:::\Ili Ila czele utworzy 1i ··grupę, 1rnpców 1rraliow
slnch, zwJaszc 7'a hur- t.v11.1, ze.l1.v Polskę wc;elać. do paf1- ·
Ustalon o t.ermin ogólneg o ·zebra
1'..i lo·~;rej weszH
socjaliści ie\vicow i townUrów, którzy nabywszy touvar stwa. rosyisi\
iego. P,ytanie tylko, ·czy nia członków Rady Opiekuńczej mlf~J-

Się powa~nie

JCi~ay s1 ę skorH~Z~f

<

•

•

-

wł.vMkt dn. 24. b.
rołuifoh1.

scowel na
ti-e1

-.,-0

.-

m., o g. mlejgkiej rir. 35 przy

Na Z6braniu tern od.czyta11e

~n-

s~nie. >ipra wc.zd~nię .z ozia_łalności zn
~tllt i9lfi. ·Jzna~norrn. będzie kwesta
cz1rrwchJWU i załatwione będą rM.ne
.~irtnwy bietące.

-< Wieczór

aóło.rów legjo:..
nęwyoh. W przyszłym tygodniu
~i;l\'>1: '1 • ?. si~ w ;..;ali koncertowe j, ul.

D.zie: wi. 1u·. 18, wfoezór an torów legkinowycb . M W~ÓX' kilk_u wioozoró_w
11rządza.ny~.h. w WarsznwH~, które Się

riI31!lZJłY tam nadzwyoita jnem

powo:

dzet1iom.

WeZIDf\ w n1m udział por.

Stan.

lJr. Rosł.w11r<lwsld, -por. Dr. Bertold
Merwh1, por. ~PniJeusz Bobrowski i

nr.

n.•

ulłoy Z~ierskiej

odt)i\!".

r-

1

poroj~ Zl!py i chl~ba..

- z,

Koła a~~łuckiego P. 1\11„

We wt:rrek, 24. b.

0

s.

godzinie 5 po

południu odb~dzie si~ poświęcenie

lokalu Kołrt, znajdującego się przy

ul. Zgierskie)' M 11, na które pro1zeni są o przybycie członkhde i
członkowie, !!<ru~ osoby interesut110 e
się

rozwojem

Bibljotaka
- tek, 27 b. m.

oświaty

Balufr.~h.
otw:'lrt.a zostanie w pią·
Ksią~Jd będą wyda.wa-

na

!ie codziennie od. 5 fio 7 w.·
Zapisy nu knrm1 nzupełniaiące i
dla nnnJfobetów. r:r.-z:rjmowane są od
-poniedziałku 23 b. m. v: lokalu Koła
Macierzy· Szko!nl3j na ll>!{nfath.
Utworznno sekcję oiic zytowo-

pogadrmko w;.
- . Powołano do życia I(omitet, Mó·
ry zajmie ~iQ urząazeniem obchodu
w d. 3-im mnja.
--:-- Ze Si11raw śzkofttt!lictwa. · Na wniosek Delegacji Szkolnei
u1agistrat oddał do dyspozycji oddżinłowi bnhickiernu Polskiej Macie~
:tzy Szkolnej .lokal polskie) sr.koł_v

Polskie

1

ody.

(Dokończenie)

.
Pod~
zyskania

względem konieozności w.vrzek, wnżności i lafwośc!

łąozenia dor:zeozy i zlewink zachodzi
pewno podobie:ństwo między (!;eogra-

Pt1"X~p1.ustki

na

'\'.NWÓ.z

przemnwiał aa cmentarzu; p1·ócz tego, miał pn:emowę nauc.zyciel pn.n

Tuwim, żyd, który iako 1okałor cenił
niezwykłe zalflty człowielm w zmarłym s"trózu.
"
\N ors~mlm pogi•zebow_vm bt·:tło udział sporo osób, wśród kfa"noli znalnzłb się p1·ć1cr. w1aś6icdelld i grono
lokatorów tego aomu.
F~1łG1zywe rulhme. W o-itatnieh czasach pojo.wiłv sję w mieśr.ie
nnszem w obie14u fałszywe banknoty
ruhlo1;'11e rosyjskie. Wsz.vstkie zrt;(w;nie
podrobione bilety są z roku 1898. a
pnrządk·:i ~re numera serH ·prawie jeilna!rnwe, mhrnowicie: I-I. A. 120, 123,
126, !JO, 4, 33 i 143
Na pozór banknoty te zdnją się
.nie rM.ni6 od'prawdr.h v_ych, t.yl ko stro~
1111. wy.pełnian:i telrntem,ies f c'emniej~
szą aniżeli na banknotach nie pod
robionych.
.
Wzmiirnke niniejszą dajemy w ceiu
ostrzeżenia ludności miejscowo \ aby
przy załatwianiu rachunków , w.vmianie pieniędzy zwracała haozną uwagę
na ruble stempla rosyjskiego .

ne lWZewa.Znie dość dawno i w więk
szei części niewiele głębsze nud 2
metry - nie wystarczają ju~ wobec
dzisiejszyc h stosunków na pełnienie
służby na rzecz winJkiego 11andłu.
Drogi wodne uiemieckie, nawskroś
novrnżytne posiadaią głębokość wię
niż dwumetrową ua
długości

cej

6000 km.

.

•

11 1

•

1

J;

f-; :·.,.

z

n1or~~t:?n,

ua-

siłę roboczą przy m:iwane ·sa w ]okala przy uL
Przejazd 34, od g..cdt. 7 r11no do 6 wiecz
- Izba r.waoy pr-y :;1'1warzyszeni u w2,;;j;m.
nej pomo~y prac wn. handlow fSpacercwa 21),

WJimówlo~~
'i

Jak wiadomo,

znaczenie dróg

...,~

.

l

vv pr<nvd:·:ki w ostatnich

iJ fnH1Ci!t:iJdt•, zl>ndowa- WOJllt~ ol~oło JSOO

tratw

luitwh ·1:'rr;0d
i

ga.uró 'fv

dz1s1e szeu_o .mech_ się wyo1erz~ na_ 11/~q~l~_\VO
przedstaw1en1e ll me dozna zaW)·JU.

Wieczór :iyweya s.tcwa.

·
·
·
-rozpoczęła swe czynn:.ś•}i· Zarii6w!enia pr1;1mo·
Dnia 2-5 b. m. odoędzie się wier;zór; ·$fowt
wi:!ne sa, w lokalu St.::lwarzysz.en a. w przyszłości w interpreraćji niepospolitej odtwórczyi;ij piękn~
wyoa: ęty zostanie oddzielny, lokal
.
.
. poezji polskiej K~11.·mie•Y Rychterówoy, \:t6ra
--' z:um~tll1iEtcie s~~iłala. Mag·slrat za!wier- uh'egłe) niedzieli odn•osła olbrzymi sulo.et nt

dzlł wnics'k l.Vyd:dału_Z lrow,;.tnJści co eh zam-

knięcia na ;przecrag mt<iste ·y le•nich szpitala dla
z~k~dnych

1 111ieszc ą·;y sie przy :ul
ch:;ryc.J

Ła.-

kowej 32 Ch ·rzy ~t n'esz.ci::'-n' z')stana w · s:t) 'h1li1
obok sąsierlniego cmeniarza, na Jdó- w
RadogJszczu.-g ·hre_, -Wra:z.ia. -p.Otrieby; utza·
rym spoczywają zwłoki
dawnego dzony zostanie oddział d la chorych wevlnę~rz~·
właśeicieln tegoż domu, Baibusia.
nych
- P~·zec!itiw Że~1~actwu. Funkclonarjus re
Na trmnnie ustawlr.ne1 na kara· pol:cJi
występują obe::nie pczeciw wszeiki.m objawanie 7łożono kilka wieńców, zwłoki wom zebr;i~~1l\ia nlkzneJ'J,
Póre ·;,~; ćl?,.~i•1.· ost"at~
elc~p!iY tinvał wezwany ks13/ł7, który nch :yr.i:dni znów się. panosż.yć: poczęło na nli-

Rosjn, gilzie działy wodne są niskie wodnych rośnie di;?;iF:iai coro.:~ buri płaskie, a bieg rzek równinnyo h- dziej. Państwo, które dysponuje powolny, tak, że ruoh fak7.e 'llV górę łączeniami wodnemi, mn prze\1 innerzeki iest nietrudny, ltos;a po zbu. mi szanso gospodarez ego i mocardownniu zaledwie 600 Jon. kanałów stwowe12;n ro7.woiu i prZtłZ rzekł opołąezyłn zhlil?.ające się ku sobie sy- piertl się o morze i na morze wychostemy rzemr,ne \V splot dró~~ wodnych rhi. Droga wodna iest i będzie tailo długości 28,000 km. 1 dróg dostęp- f.Zą od lrn~dej innej, co przy to warze
11ych dla rzecznych paro~.vców. Jest łahim jak drzewo, zbu~e~ węgiel, lrnto m1jpot<;żniejszy-naturulny kom ple ks mień hudułc·1 wy ~naozy uiezmiernie
dróg- wod hJCh w Europie, wa:tny i wiele-a taJde wł;·iśnie transporty mo.
wpł;vwo-wy prawie
wyłącznie w zna- głyhy.i powlnnyby przecbodzió droczeniu w~w nr;trznem śruli lrnnf;yuen- gą wodną w PoJsce.
falnem. bo Rosia lJie l>OSlndala dotąd
'rymczaEBm stan wód polskich
»Yiększycb, br~zpf,średnio dostę.pnych, i est tego rw:iza lu, że nn l';tzie 1est
a ldimatycin ie wygodnych w:yhrze- źećidłem l1H.\{y~~h korzyści, a slmtldem.
?,y morskich a zw!n.szcza oceanicz- hraku reAU!aeji przyczyną Jrlęsk bal'nych.,,
d2io e.io~~ldch.
'.I.i innycli wi<:ks:~ych ptń3tw euPol:oka, leżąca poxniędzy morzami,
topeiskich posiada.):1 Fran~-;h i Niem- 11olączr:;n ~: mor~;;em w dzi:.-.;iei,;;zem
cy l>O killmnnśoie tysięcy ldlom<Llt!"6w zn:H0 ;1:<H~!u {1bf0uie nie posinda.
Próćz
(14.000 J dróg: wod n)'Ch, A n?lir.. prze- ni eh! óry:li1 rr.?!;.· w z~iborze
pruskiem,
s··.lo a ooo. ale tylko dro~~i wo:Ja3 Nie· t'"'I'\
.•!_'c'.~.;,;'1.
„ •.. „ „ , Il'('
<::"
't1ll lo.Aye1.o.
t
avh
I •
•·<~
u'L:,
mieo od ,„q:~iadalą na więk~rną s1rnię l_li1Jn{' ~ c:iebs;<1vmi Jranał:1.mi lu j)Og1Qzwinz1.rnf1
l1flWM:znu1 ym wynrn.gun!o m, t. zn. -nie ifain:or·.-:o1 ~ nod'
f\'tn
w~~o-ledem
~., za~
'1
-,
.,,
tyli~o n Lit,_,_, i;1 ]i) 1rnm t! ni łaioj,~ luwd Io uorze rn:1sjsklm. Np. 1rnturalna i ró
\"t n. \".:en ildrz kraju
a.le Lli;w i~nt'.l mo· wnucr~JSui•~ poli t. v czt1n gra:nka Wisły
g~· ''datin · 11 wi!;k;;zi:j puietirnuśoi i b:vla. a!a uas pr:M:z
dlur1ia lat dzie·
g-li}hszem. ~"i.:;urimdu c;~_yii i.u~rt~w·J~ ~;ląik!--pon:iL;1!;-_y O:łli:::-1n'i Królestwem
łr"~·7U kn' ~'. •1,1T;••-'1IL h irn:·dv 1 dro:~l Polskem--u1~it~fr.~111:'ie
ważna i hamu
l''3M~~ll•) ,\ !l;:·l ii Hil c:;;eRt.o " pl ~'tldn, jr1cą r;izwói grn1;!t;a
kuHural~ia Z i'(1ig,J~ ;7, lic:;;;'..
!rie zabid mi~!l'Skie 1:il'.~ych oh.:;za i'ÓW ·P,dt:>ki . od;1i v \/rałii
1

~:. !,·.~.' t . ,.·,:.' 1.;·_:i;.. :ą ~.,-~,„· 1lt::~tink1

tygodniowo. W bie-:!ącym łygcd?1h1
-zapomogi 250 robotn1kom.

'ziem„

czyim, htóry wyraził znrazem ż:vcr.e
nie, ab:v pochowano n-n na ter:vtnr7um

1icznymj stosun1rnm1 Polski a H.oRii.

,

nadcią·

i

Pracy pr7y Stow Robotn Chrze~ćj.-robc10 k(lw - Ze Staw. ffaue:zyciei i i~lfć'IN:. W :i.~.
stale wzrasta.
·
b;itę en. w kwiet:iia o godz.. 4 i pół pp. ,.odbeniak~'l:'" li.I~ s~:a:::zelril:a. Vlłaś'}i
Tak w;ęc, w międ1:::zasie cd 12 do 13 ub. ~~ie si~ w 1oka~11 Sto"'._:H1ys:t~i:i 1 a Niz~c?.tcteti._ż .
7
ciele µl:1có11v, lub zngonków w mi.e. miesiąca :ża pośredn1c· W<!m Giełdy prac1;1wało 165 oow p~y 1;!. S!{':i°k:i~"ti•c:-a 3~. r~nc-. r;~~~"·fa.
tfo!e zdatnych ćlo uprawy, a nie po· rob,.,tn k6w. zuobek k•órych na 8'17 dn•owkach br'.lui~ c:.Jon~6~r. .
·
--·· · ~-"
Na por:t~dk:J dzietm7m -sprr.V":'.nd.t.ffii!z !111,~~~
siada~FH~·Y niezbędnej Hości ziemnia- wyni6.-.ł · 1C85 'rb 49 kop _i od 19 do 19 Gv 25
marca 7aje!y0h by~o 170 ro~tnikćw, klórzy ~a· hl:a.:iś!::! za rt'k 1916· orl!iz wybo«f ~ eh 'J::loh:kth
ków do. saiJ7.enia, powinni zw-rór.!ć robili na 976 dniówkach 1334 rb. 81 kop
Zni'ządu ba t~iersce 1!1!1/l_~flU: ą·~ye~ j>i.f~~!. wy;oao.
W miedzyczasie od 26 łłI do.- 1 V - pr~cowsła. w1n1!e. Wolrni 'lt'nicski win~y b1e zlM~n~~:Yi"!rar.
się llo vVyd.żialu Zllprowian towania
miasta w celu otrzymania or.I nośnych 188 rob. r~a 1005 doióv.l.ach 2urobill oni 1383 ib cel2ni Stowa~zyszeDil'. nn in< i~ s~kr~H\tZI\- ·;de dn.
48 kop. Od 2 .do 8 b, m pracowało tyl!ro 169 IO· 23 b. m,
przepmtd-: : nn wwóz potrzebnej ilo- botników
_ którzy na 1817 dn zarobili 1078 ó.
Boi ziemniaków .
98 kop, i wreszcie w międt.yoi1ui•e od . 9· do 15
.
m. za pośrednic·wem G·ełdy za!etych był; 1uż
Pogrzsb stróża. Do niezwy- b.
198 robotn'ków. którzy
ciagti 669 dni robo.Jdyc11 w czasach dzisie1szyc h m1le- czych zarobili 772 rb 2''!w kop
_. .
• ·u
W kilku wypadkach GieHa zmuszona była
!l!lmąz z grz~~2:!1!10f!'H~I "
żał poi:rrzeb stróża domu -przy ulicy
robotników
mężciyzn
zastapić
kobietami,
jak
'I.~'
nadchodzący
wtorek
dnia
Zawadzlde i nr. 6, Łukasza Milrns1a
)4 b._,m. '.~uiopr;zy robotach miejsk•ch w ogrodach
wiony będ~ie w featrze Pvlskim przy 1t!. C"it:~
UrządzF•niem uroczystości pogrzeho- naprz.Pomimo
w'dacznego 2apotrzehJWa nia siły n:anej "'Vąt z grzeczności", ~1~yw~<;oła ie.~ka h:. :
, . . ł ·
d
na wsi. Giełda n'e otrzymuje wcale med a Jl. bramow·cza i Ru~zk!J:-Vsk~egg. jes~ to l&-i.
· weJ za1ę a się go~po ym omu, pan roboczej
l\Uełnikowfl, w uznaniu zasług i;;mar- zgłoszeń na rcb::.tn~ków· od właścicieli ziem· na ż na1lepszyeh fars polsbcn. ł<~to w. t.rch sm:ir. ,
. .
nych czasach pragnie uśmiac sil? dcwoli i r.apc.t.i - ·~
łego, który sumiennie i gorliwie speł- skich.
Zapisy bezrob ~tnych, }ak::itei ł żgbszenia na 11 nieć. choćby n~ chwil~ o clcż.kich 1rosk.a .h dn:,
niał swe obowiązki,

-

wa!kaeh legjonów.
.
kryła wszelkie kos7.tv, zwiąiane z po
...-. Ochror3 y Rady
Opiielltuń... chowaniem zwłok na starym cmen.O:t!ej. Istniej~ce vod eQ.·idq łódzkiej tarzll, stosownie do prośby nieh08?;.
miejscoWt~j Rqdy· opielnrńczej ochrouy oraz szkoła--ochrona. przy parafji P.rzemleuie nin Pańskiego w Choiuach rozwih11ą się prawidłowo.
: Liczba dzieci w dwuch ochronach
wynosi 210, a w sz1rnle··---nchronie 100 pod.tiie!onych. na. 2 knmp1etv ran~
ny i popoJudniowy. - vV ochron<rnh,
prórz mleka wyc:hm.vańoy otrzymują

Roboty miejskie. W zwia:>:ku

gajacą wiosna, lfozba zatrudni::riy \I prre.:r. Giełd~

a ·
t
J1.)zef Mączka, -którzy odczyfają, p.swtH\ ilość swoich utworów
CZQŚĆ oddeklnmn je p. Aldona. Jasiń:
lJO~osta'ąo na
ska ~ WuF.1zawy. -B"O:zie to wypadek zetlrni•,cia się swMn stanowisku w piągu ]Hzeszło
(łaHie} pubHe2'.no~c.i :Z.''iHltoram i;, h:tórży lat 34·
·
~.raJi bezpo~red ni czynny ud;-,.Jiał w
Z wla-inych funrlm~zów p. M. po„.\

-

cach mias• a.
Us•m'.eto iuż

liczr:e :>ebrafi:ów,

d;:,fychcu!s

z

ulicy

przeważnie małoletn•ch.

w'ę'kszą

- s·tn!l"Og'!ał!f mydła. w tych dni~ch Delegal}.a Zapr9wiaritow ania miasta. otrzymała vręk„
szy transport prcszku rnydtanl!~o w pac z kach.

którego brak do niedawna
wie odczuwać

- z

dawał

s'e

dośc d~tkli-

-

hmiicl}a herbaciarn i robotniczy ch.
W herbacmrniach wydawąne sa obe~nb~ he,bata
z cuktem w cenie 2 kop.- za ;zklai11q~. oraz po
kvpiej,;e za szklankę-bez cukru. W niektórych
her baciaroiactz wydaja herbate z mlekiem konderisowanem w crnie 4 kop„ -żi:tr porc}:i. 1 kop.
z doda•k.iem chleba w cenie 8 kóp. za funt
Ogółem we wszysik'ch herbaciarniach
ł6dz

k: eh wyda:ą dziennie pl'l.eszło 20 lysięcy szk la•
nek h;:rbaty i zgóra 3 tysiące porcji żuru
- z Tow„ i;pie1lll'„ hn„ Moniusz&i. w dniu
dzisiejszym o g::idz 2 po peł 2anąd fow śpiew.
i;n Monius~ki urza.dza w lokałJJ wla:mym prr.y
ul. Szkolnej 23. d 'a swych członków ja. ko. w i el.
kano cne.
.

-

z fabryki Tow. Akie•. Pcznanskie go.

Zarzad fabryki fow. Akc. ·· l. · K. Pczoańskiego
w dals-..ym ciągu wy 1 1łaca za 4 tygodnie zgóry
zapomogi robotn'kom z uprzed<eniem o\ zerwaniu
umowy najmu_ Dotychczas wymówiono prac«<
tym wszHstkim robotnikom, którzy
pracowali
w firmie mniej niż 16 lat. ześ w ubiegły czwar·
tek wym6wbno .Pracę robotni kom. µ1 acnjąc:ym
po 17 i 18 lat. W 1en sposób sun:ę wypłacanych
tygodniowo zapomóg
robotnikom. wynosząca
z początku 7500 rubli. zniżono do 1300 rb, 2g6ra

Wisła d-0 Gdańska. i około J 500 tratw
Ni.emnł'm ·do Królewca. ale na.ogół
drogi wodne na naszych z'.emiach za.
niei1 bano, a kole1e żelazne o sieci
niezbyt gęst.ej, znacznycl1 lrosztach
_transportu i licznych zaporach· g~a·
nic.znyoh- roli zastępcza; ani w części wypełniać nifl mogły-. A przecież slwierdzió niet'1•udno,
że pomimo pewnych utrudnień fi.r.ycznvoh~ t. j. zwłasr.cza <fość dłucrotrwałe1 pnkryvY,V lodowej wM i nlzldeg-o"
stnnu wód w lecie, Polska iesl; terytorłum jnkby stworzonem dla budowy
d;róg·. W{)dnych i .11ołączer:io z morzem
wyrob·ć sobie, może. Długosć bezwzględi1a
wielkich
rzek poHrich, łączącyeh nasze. zie~
rnie z Bałt.y iriern i M1.1rzem Czm•nem,
11 wi~c Odry, Vllisi.v, Niemna 1 Preu;o
l.v ora7i Dniestru, Bngu i Dniepru doL'1.oz im +„a oxnacza·
S
, .1ęg·a 7 ,4~6
:1:. 1r Im.
dlugo~~ć, 1._vcłi 1·zek be.zwzµ-lędną~ a
więc z wliczeniem :;mkr.etów b eo·u _
a jest to \Vadusć przo~trzenrrn. bar
dzo pokaźna: o<lpowiadn blisko sze

swo'm kon-::erc'e w .Warszawie
.
Zapowiedzian y wie;zór w t.odzf ~bud~i n;e.
wa!pl1wie duże zairreres. wanie wś1ć:i m1kśnii-ti'Ą'
·
sztuki·
1_· w1·e1-b1·c·1eł1' .uy".1t11en. o· l"l••n
.. tu artyst•-t.·
w
"
"
"' ....
-Il
Bilety są do nao}'c·a w „C1yt~IDi }Jowośor'
o Alfr. Strattcha Dzielna 16.
·
•·

Xino ...Teałry w foDzi. '

·--- „Cae~oo" 1P"otrk.-.;wska _Ni 67)._ I) d ~
W ..,. g a l'ła m i ł o ś ć dratrii:lf i, życia~w 5 wiei• ·

kich

meścfoch

W głównej roli
Eroa M:l · e.na.

występu e

słynna. pi~hośf.

·
«J:deom: (Ptze1azd 2), D z i ś n ·o
w o ś ć! „ 'J f i a r a l o s u•· -W główne! roli wysiępuje Leda Gys:0Granłl! • Kiino 11 11 -(Piotrkowska ,72}"
Tylko jeszcze oe-łatni dz~eń
„125
lat niewoli
Pohki•
pierwszy
polski obraz, impońuJąoy 01ri11.dośeią i t~ch

n'ką.

Sza nownyPan ie Reda.ktorz~l
Zą lJOŚrednictwem Paćs'kiego ·pó·
ozył.n~go pisma dziękujemy bnrd:t.o
tym wszystkim, którzy swot&m }}!~~
byciem na premierę sztuki Bł-eszyń·
skiego „Bndyle i Pąki'" poparli na:gze
·u.siłowanie w eelu powiększenia' funduszów Kasy Przezorności.
Łączymy wyrazy szacnnłtn lpowa~ania.

. Zrzesze ni e .arty s t'ó w
rr e 8. t r u p o l sk i 6 g O-i
Łódź, d_ 20-IV 1917

r„

Długość Hnji - rzecznyc~, które
])rzez regulację stosunlrnwo ~atwoł. w

naibli~::ize1 przys:-dośoi ·mogłyby. być
użyt'nnLdo ruchu wię.kszych _ s~at
ków i rMjonalnie tszej rliż dzisi~jsze
JromunHrncii, obliczyć można· '·te.n

w

sposób (z opuszczeniem w raoh'q.nku

g6r.::r!rich części rzek ' i uwzgh;<;luie·
niem wyłąeznie rzek większych„ ob·
tit.szych w wodę na całym obs~tze
dawnej Rzeczypos politej:

w

zlewisku Uałtyokiem przy;:,~Jt~

żona długość łatwiej spławnych 'e~'llf'
ści WiHły (ze Sanem, Bugiem i Nt\:r~
wią), Niemna z Wilią i Odry z Wilrlą
- około 4000 Irm.: w zlewisku Oziir-

nonH;rskie m długość Dniepru z. Frypeciq, Buv., Dniestru, okofo39-001rn1.
Razem zatem większych 1 ł&twieiszycl 1

do w_yz.vskania rzek blisko 8000 km.

(t, zn. t.vJe dró~ vMdnych, He ioh po

siada A11glla). Za. .z.·naoz.v. Ćr

fo. dnak trzeba
7,e połączenia do rzec;;;y i 2le\Vislrt a
wi(!C lmnały-, obecnie '~'Polsce iśtlllr- . .
i a ce, sa baNh.o nieliczne i dz!s'ei
sŻym 'rotrv.ebom nie odpo\vialiht-.;1:
Kralrnwn'l& -0d wcr-i.le. Pral'a na l uspła\vieniem rzek
u

-

0

ściokr<•tnej odlt_•glości
Pete1·sburg a, zrnierzonej w lfn)i.
wietrznel.

1

po

Nntnralnie o znac·uniu pos:rnze.góln.vc11 nrnk if!.IHJ dról; wod1H1 '.'h zn
decydn;e w bld;s:;;ei pi::~\'3.Z-ł.-.ise.l pr'l,edPwszy~1l.lriem nie ich riłuqo:~6. ie•,'Z --ybok nło:>Jenia \::ię :-<:n\•~ 1 !ub w11;ói1j
korz vsiu ago Rto'-lnn l«'.i w i'olitrr·r, n;:· eh- ialrnśó i,rospodar~;~a
ktore. jn·zepływnją.

nbszat·ów~ pl'Zt'!7'

h1~,dzie siEż musiała od bywr.ć równoloąłe z przebudową i budową szlu·
cznych. ich połą<»zeń. .Niektóre z ka·
na \ów P"le~dch, L te.· !dóro . ;ra. rz.a·

,Hnv po{s:dch xbudo\.~:~uw pod koniec
Ś\\'ifldc:::·i ,.... kt.1tdvrn
i·a;~fo «rllinbnie 0 fri:!:t'nych inst,r1Ht~ci1
i iewle;;C ,wh ~-sużvt!rn\:. 1 m:a dos-ktirnLivo, mi i}di1:1: m c»~·:.•k!egn ~olote~1 ;1
Poi.ki. Naii,1•a1.nle:s6 emi .knuałow1.:·
mi p :1h,u'Mrniami i..v Polsi:e t::):
:X.V!H \\:ieirn,

1

Górułt~ce siano w isk o \:Visły„ po·.
1; !\anał
Bernz.rń~~:r:. ląo:'5ąey
łąf'zo1rni iu'i: dzi:-3i1d z O.fr11 d11!11ą, n Dżw O(). ~1,:H~hod.da. z DEieprem _~·;•1
\: pt·z_rs'!Jości moze i ~~ Oorą. górH·11 'i 11c.:i1\::J~~ rze•d Ułanki, dłU(Stlś{~ - 1~2
}J1111a1t!ll1 z;_,'d:~·'P- fl't~. %: joj
p:.l\!'i'1S:,~:~ J;w.
f'O d'.' dłn~!)::ci rulą w n1iid'.6:e
r~~ek
~)
Kand
O::'iń~_:łd.ego,
ł·\e,ząr:!
lrnąvck eh.
Nfonrnn z Dnieprem l'rze~ n~~;,

„

„ c ł wo. !U~. m'1· łlll"iPi
S
. ąoowmc
„. . 111~ę w,o.Ise~.
W „Voss Ztg.• czytamy:. Zes2łej soboty
w Stowarzyszeni u ~&downkzym··-,; BerTińie ces.

dzo źle zachowane, nie bi:1rac
sto~zeń spowcdov,:any ch pnez

\'!

\ll~l'.!y

'1'.:hnbe 5,Hl

~~· ,·'..•:.11 „r~ z hli,~!u~
Nabr · niez kilku 7eń~6w. Poprawiliśmv r.ówv Szan.< „ ,. ::o~ch.w.rn l y •się, .nr.zed r1iet st~nowi.:;;.kn na:~ze w ,pobiiiu f.1fł-

1

;~1~mi i-:;L;:·,

f'l.'<flnil. · . . , , . gnicnurL
.
·
·.
.,d 1ieim:; · ; w. · .Ai·go- ·~
J;O\J DY~, 19,.4.-0łówn~ kwÓtera
h wnjska „,, ·7,•1 '"'1łart.v- sl~ do linH donosi
·184:
przyiaei1 lc:1n,;ł1 I ppwi„'u:.~iły z jeń,
Pod<Yt.ns
nooy noczynfo:no 1>ostę1)~'
r·ami.
na lr~wym hr7.egu Scarpe i na WS<'-hó•i
Grupa \Vojsk g;enerafa-feldmar~załka od Fnmpnux
D;;~is:aJ rano zdobyliśmy dnlszą
Albrechta ~wuerternIJerskiego

siebie: :;ądy gminne. sądy pokoju. zgromadzenia
eedżi6w pokoju, sądy okręgcwe, sad WY"fZ'J
w. Warszawie i sene.t kasacyjny w- Petersburgu..
W akc ~ wchodziły rówo;eż m:itywy polityczne.
Ros1anie protegowali bardzo widocznie chł:ipa
vnnec szlachty posiadające} i wobec mies?czań-

~twa

.

!{uv&łi~rn

\11/ielka
kvviet.nia

długość

ZochcL: Uto \_'lrl(fornnio

1iowiodlo

jeńców

ręku.

Loos

po-

zachowa1ą na zavvsze swoją trwałą
v1'artość-. a i w lH"Zeszfości i o becriie
Polska. l)Ołożenia swojego w sieci
wód, s-pływająeych ku d1.:vum morzom
nie mogła wyzyska6 i ieżeli ziemie
lrnsze St} ważnym pomnstern,
pr'ZO~

. Ha~~~.m dh1~·ość kanałów na zie„
l11Jach polskich wynosi 805 k111. ~o wolw<~ ogt'umnej }iowiN·zch1ii kl'a111 1esL lie~~tin. b11rdzo skt•onrn:i. Dłu~
to
got":i.>, l<anaió\; wynosi: we. Francii dewszystkie i.n -są. pomostem między
4900 km:, '•" An:.:dji 4500 krn., Nider- morskim
przyszłości, pmnoslem i
landach - 3000 Inn„ w Niemczech - szlakiem wymian w znaezeniu
nie t.'i'Q
2200 Jon.
le nkluainem, ile raczej potencjona l··.···· Dzisitf:;za wartość Jrnnalów na ntm:
Tak iak bvfo do niedn.wna. Poltiie1H!acli rrnsr.ych jest bnrd;1,o r.6żna.
Przeważnie sn to kanałv zhudow1rne ska poh1,czon4 "byfa \V SpOBóh . nienapo .st2rnswiHclrn, częścl°Ówo niezmier- tm·aluy, ~~tuezn:y :.,; dnleldemi i ol1cenie 7.anie<l bane (A ugustowskl ), a wo" mi morzami i pod 1.vielu 1,~·:q.;h;dami
l>ec współe:zesnych wyma5.f~f1 techn!„ byia obsług·iwf\1!ą przez rh!ekie poreznych -zmwzeni e ich lrnrnunilrnc.vi· ty nieswojskie : rl11'ye:::t, Harnlinr[:; luh
ne )e.st zu pel nie ograniczo1H~, drug·o- Bremę, a niesamodzielność. i b'.erność

Polski

wobec

sz!rndy.

morza.

Je.Kitm.1. Si.~•JY połudnln, dzielncc Pot- 1rnclły1en a i c\r~~-e11ia t·nle~·o kraJ11.
~kę od .M o:rlz"'a Czarnego, · roj.ezierza.

dotk1iw1.~

Uznariie

niepooległośd
lrnz zmhH1J.
„Franklurt.
er Ztg.c v1 Łr•ie~.n"amie
Vio1•w~~;;y .Henemł .. Kwatermist.rz;
z
Bazylei
podaje
nastę1rn}4~e donie·
L u de .n d o r f t.
sienie
JJołożenj..e pozosta'je

polskim

1

Agencji Havasa:
„Gdy prowiz-0ryczny rzqd ro syi·
francuskie~: ski JWdał ·do wiadinmości rządów A n~
gUi,.Fr:rnc ji i'Wfoch. swołą pro!daUrzędowo donoszą n1acię do n11rodu ·polskiego, sprzymit·
!I

Komunłkatvi'„

P.AnYż, 20.4.
l 9 4 po poł.:
Na południe i ,11n zachód od St.
Qnentin t.rwn silna akcja obustronna
arty lerji. Na skra fach g6rnego lasu
w Cour.y-sta rcia 1rntroH. Za braliśmy

rzone rządy'-pospieszyły
Mi1ukowa, że vodzielają

·~uwiadomi{:.
UC?:UCin, iaJdemi ożywiony był rząd rosyjski,
gdJ wezwał polaków do niepodlr<:{ło
ści i wolności. W tei deo:v~ji Ro~;ji
widzą sprzymierz eni tr_vamf zasady
wolnościowej pnństw
iwwoczesn ych
w -..valce -przeciw germańslriej JwaHcji. 81dndają oni rządowi rosyjslrienrn F1ive. 1yc7.~nia 1 o~maim!ują opinii

jeńców.

Pomiędzy Aisne i Chemin des
Darnes poczyniliśmy ćlal'5~rn p·1~t0py.

Atnk nieprzy]Rc lelski w 1;k0Hcv
Courtecon powst.rzyman() z iatw<.śeią
przy pomocy ogniu 11asz.ych !•ara hi- publicznej oraz rrnrodowi polskiemu,
że

czują się. solidarnem i z Ros}k1
w dziele os·rohodze nia Polski".
„ Ecłrn Polskie", wychodzf!:M w Mo~lh11Jie, podi1/e iHrnt~puiące intormncjr!

nów maszynowy ch. Dalej na wschód
wczoraj okl)ło r~odz. 6-ej wieczorem
niemcy wykolla·li 11r;ule'!1 gwołhwny
ntnk na Błanowialrn ·nasze na pła~ko·
wzgórzu w \Tnnc!ne_ Ogfe!'t nasz
zniósł kolumny sxturmuinc e z wiolldemi stratami.dl a ninprzyjaci ela, ldó
re go od p:1 rto.
No(·ą irwałn . si1rrn rd.:cja a.rt.vleryjska w olicfokach · SappigneuJ de
Codjit. i La PampeHe.

o i1wugurao: rjnym positHlzeniu Poi·
Klubu Demokratyczne~o w l\Io-

skie 1 ~o

skwie, ml którym obecnym był trikże
mini.si.N.' Rprawiedliwośoi KiereuskiJ.
Gdr z;a wił się nu wie_cu minisfot·
Kierenskij, poV1rHafa go ogłuszajqcn.
burza oklusków. Minister odpowiedział
\\' tizanJpanji utrwa1i1iśmy suk~ na owacię:
Żahlję. ~e nie znam lJolskiego ?~·
cesy nnsze w g·óra.ch MorenviHe r.
Zdobyliśmy Wysoką Górę i. !,)'.?:ł"r~~g zylrn. Chętnie mówiłbym do Panów
wzgórz na·wr:chód od inrnktu 12"7 na po polsku. M.oje stanowisko w spra.
wie p(llsk.iej jest niezmienio ne.
wschodnim stoku Moronvilie r.
U wa~am ·niepodległość Polski ztt.
W waJkach podczas tej nocy zalrnn1eczny
warunek zgodnego współ·
braliśmy ieszcze dwie batiwie niemieckie, a pomiędzy Soif~sons i Au- życia awu bratnich narodów. z któ ·
berive stwierdziliśmy 12 świeży-eh rych żaden nie ll!~dzie przewod7.ił
nnd. drugim. Zawsze będę dbał o
dywizji niemieckic h.
O poW okolicy St. Mihiel w ogniu pot.rzeby polak6w w Rosji.
tych i o pragnienia ch
naszym rozchwiało się na.tarcie nie- trzebach
jairnajwięcai.
przy1aciels kie na folwark Remainvill e. pragnę wiedzieć
Nieprz:yhw iel pozostawił jel'1ców w rQ· Proszę więc '.przyjaciela mego, Ale~
ksandra Lednickiego~ aby informował
kach naszych.
mnie jalrnajdokl adniej".
·
PA RYŻ. 20.4.-Urzędowo donoszą
S~ra~u1 pol~lka.
19.4 wiecz.;
'BERUN.-~Frankfurter Ztg. °' poPomiędzy 'Sommą i Mozą trwa
daje w depeszy z Bazylei nast~pujący
dość energiczna a1rnja art.vleryj8ka.
komunikat agencji Havai:m:
1~a. północ od Aisne niep1'zy1ncie1
„Gdy tymczasow y rząd rosyjski
pod naszym energiczny m navor_e!11 lJOdał do wiadomości r~ąd6w Anglji,
cofnął się da.lei w kierunku CJiemm
.Frnncji i Włoch swoją J•rokłamacje
des Da mes. vVojska. lHlSZt~ w Laffam:: efo narodu polskiego. sprzymierz
ons
utrz:vmują ścisły r i kontakt z_ ni~1n·i;r·· riady pospieszyły zawiadomić
Miluja:cielem. Fort uonde zmqdn1e. Sit;! :!rnwa, r.e podzielaią. uczucia,
fakiemi
równiet. w naszej mooy. Zabraliśmy ożywiony był rząd. rosyjski,
f5q~ \'!'~ ·
~oo jeńców i zdobyliśmy dwa działa Awał polnkóW
do mopodleµ;łoscl l wo110,5 centymetro we.
nflści. W tei tfo{\V7.ji RosH whfan.
Na zach6d od Bermerieoourt oQ sprzymierz eni tr~vumf zasady wol11n ·
siągnęliśi:riy znaczne postępy i zabra~ ś(~iowej }Jaitstw 1rnwom~esrrych. StrL~
liśm:v około GO ieńców.
dnb oni rządowi ros ..vh~!demu swe
\y ozampanii kont,ynuowano na~ życ::~:mia i o:i:n:drniają · opinji publiezder gwałtownie walkę artyleryiską.
.nei, oraz narodowi 1)oisirienrn, ~e czu
\V .górach l\foronyiller rozs~~o~ jll! s;ę solidarnym~ z Rosją w a~!;ielr
>

rzyliśmy stanowiska 11~.szt> ?a północ ośwohvdzenia
od Wvsokiej Góry i 01foarhśmy dwa
0

na.

kontrataki 11iemieckie
górCJ Cor.nHlet.
Na póltuHmy zachód od Auherive woiska rmŚze za.jęły silnie ufor·
tvfikowanv e1rstern rowów na froncie
.r
"
J
'
•
1 ., .
około 2 kl m.
Vv" trs:urnrn
. 1·J:e._1
-c1zi:1:1fań 7ifi-brn!lś1ny okoh 150- 1encuw.
.
· \rYallrn nrtyle1·yjslr n, chwilutrd sia-

Polski".

Za met.

13ERN, 20.4.-- Petersburs ki ko re

spondent „Corr!ere deHa Sera" donosi,
ruch pttzechlilrn wojnie oraz prze

te

c.iwko rządowi tymczasowemu przy ..
biera cntnz wi(~kszo rozmhn,y, wywo·

hiją:-:. rówtrn0:'.iet:'miei wś.1:6d mas lu-~J\;·
\1,1yoh c.nr.~z w~ę,ks!J/ zamęt.. Polożn·

nfo stri1e się oirn~nie grozniojszem,
si.:1 dość e!Jel':~iozną w okolicy nniżf\ii frledyfrnhvie-k dotąd. Rząd zna.·
VinHp.rni:~ i na lewym brViegu Mozy ln:i;i sic o be.en ie wobec zridań, do ro;;;w idenrnku !\.forte JfonunE:.
wiaznn'ia lll-':ZW'\'lde trudnyoh. Jtząd
Po'"'niem dzień ws;.;.:;rJzie upłynął ko~~rn:.~v ~:ii[ o ~:whow:une ·rówuowagi
n~o._ ót spokojnie.
pn 'n~c;•;i; tr flaż11o:~i'.;iami Im .rozieglym
wałn

1,;,,1''<·)r'~1"::,
i~·:-·""'!·,„ 4\.„.„,,.,,.1-ir•~1 ~• :1sdns:-·1· •;t'·i)
t·,
':-.
• dJ
i:. rnbn,snml 1)oiHyld zagranicz
r>' Pci"'i " ·Jrue·:.q ~ 0·t„·1q'' R;-.da ro·
~

~~·,~'li\'

.1;1,t

L,J

~~-,li..._

\.

'V.

,ł.-

:A.

liV

po-

. · Obecn:v wii>:c stan drótz wodn-vch iio1.Yię!rnzal JeB'.'!IC'ZM fakt iiiedo~;tafocz
~v l:;olsce i1fo \~~sgląda pLi.c-iesza'.;~cn. nBL :·rn cofo nej org·1uii~~acii d ró1~· i polVlo.rze; do ldói.·euo b1~c1z!t:m \1' sli: rnn- 1„r•:Nq\ w dn,11,ll -- i wskniek ten-o
sjeii zbW~vó -· 'µmrns!:do 1.;d nn.;.,; dn- l;~:::i·i~ me u~,· !~lennik.u iwi.:1r1iineg~;

wyrz,ą~zająo

,Telegramy.

Przy riieznaczne ) działalności wo·

ionnej

mokradła. i, pnszo7'e, odcinające nie.
gdyś Polskę od BaH:vlrn działały

nolo~enln

się

11o:rnstalo w
Samolo~y
angielskie ohr:i;ucily
·
podm.-;as rwcy pociąg niepr~.vh1cial ·
ski, transporty snmoohądowe i park

oraz
. _

9

t'4ędn~.

1rn~::!e

Hnji nre:prViyjac ielpołudniowy wsch6d od

na

Front nia'cedmls kt
urofu~l.

w p1•:r.eszlości tamu i~co na ożywienie
i-J J l( n nał E róle\vsłd
łąezą~)r
.. Dnit·pr i Prypef:. z. Bug·iem (Wisrą) ru0hu Im obu morzom.
p.1·z6z r~eki Pis1ę Jasiołdę i J'l,1ucha, \V mrnsach osfo1nfoh znarzne 0
wicc, rL.ngrśó 75 Jem ..
dległośc~i vokonyw:rn e iedynie przez
4) !\nr.al Angustowski (z in:- 1rnleie ~eJazne brak tanich drór:;· wod~
cktywy l.Jnbeckieg o). łączący Nie- nych i sztuczne ~:r11nice polilycr,net
~loll x _\ h::lą przez rzeki Hobrę i dzielace n:e!rnrzv~tnie 11al.uralnie obszary. Polsld, oddaJaly w iialsiym
G'.'arnn Hańczę, ditigość 102 km.
fil hnnnl Bydgoski, łączący przez ciiH~:u ziemie polskie od morza.
No! l:c i BrdP,, Wit.::lt} 7i Odrą. długość
Konkluzja nasuwa si~ snnrn przez
,~li km.
się Polska miała i ma sieć wodną,
6) I\ arn1ł rzehi 01Try, ł11czący nada)}\eą sii~ wybornie do połf\;c.zeuia
Wint'i z Odrą i przr·z Wart0 i Note6 a·wuch mórz, prr..yłe~ającyoh do jej
powtórnie VV1::<lt; z Odrq, długość 80 lądowego pomostu i pod tym wzglę
dem spostrieżeHia Romera, który w
km.
tern
właśnie u pntrn1e wielce chara7)
Kn 11a!y pruskie (l\Ia.zurski.
kterystycz
ny rys geografji Polski Im.'.dn Wilhelma, Fryderyka . \V. i t.
zw. Obi•rla11dzln), dlug:oM 3o0 km.

nc.\szem

Gli)U!IUA.. 21 g-<1

on

Pe_y peć,

. ;ęw'.liięcie

. :i1yślnte; wlPiu

C'lZołow)iCh

1\.iihiel przed- skich

przewozowy,

Front v;rojsk gen. feldmarszałka

J;is\oldę

część

wr"ch(1d od St.

(Urzędowo).

v

Rzc?.ar0,

Nn

L H~rh!dha1r mtHi~1m,, h

Newa organizacja wykazywała p1zedews:ysfidem jaknajwiększe uproszczen•a Stworzono tr>y
Ks. Rupprecht a Baw;arskie go
rodzaie sadów· gminne, okręg- v1e i sąd wvższy
Pier;;s;•e ciin1 urzad1ono w zasadz;e l'la pcds!;;Wyciee7.ki wvwiadowov.e w lułrn
.,," dtwnei ci ganizacii rosyjskiej Jednak te _,i na
Ypern
"-przynio~Jy nam pewną liczbę
tym punkcie nmrnf•cno na r6•ne itudncści
Tak
""ee 1t:den :i: dnwódzców o:śv-nidc;ył
w ecej ~iti.l'irów i zdnbrczTr wo!enirvcb. WzmoJlik.cnic<ne niż upnejr:1'e· vheienecesse est .. ju- 7,orm · ć!r,inJnl!rn8Ć
ognio~va
mi ~dzy
rlicare n~.n ei;t necesse Jednakże dziś funk--='io- J.ioos n kolei a Arras-Cam
brai
trwa
nul~ · juz 267 sadćw gm 1nnych, p1 acujacych d~·t.ć dalej.
··
·
· · ·
,szybko i dot-rze W sąd::ch Qkręgcwych głos rozltrzygaiacy pcs'ada prawnik, który v.yka'.>e zdoJFront Nien;ieckieg.n. Następcy
11ośC prawn'cza, ;;lbo laki, który
w Polsce był
jot. czyn n:-; j;-;ko :; dw.:.,]:at lub sędz'a-wr az t: dwoTit·onu ..
ma .lawn i:r.mi. P;óCl. 10 "sedziów oo'aków sed1iami sa n-em1.::; ;,fiówca de bez,huinon1 k.reś1ił
Odd7'iaJy
woisk
niemieckic h
cibrn~ n1eskcńczcnych u'.rndnień, z jakiem' mi;1f wszelkich szczepów, na Rtrnsznem
1k v1alczen a nowo mianowany sedzin, jallim spo· vol n v: arn:1 nad rzeka. Aisne i w
Mlbem t:1zadz?no loka! !'!)do::„y i "t. d. (:·statec~~nie Sznmpn ni! w 5;,neięt.,vt:ih zapasach
jedn3;~ dz~elo rozppczere pcst~rcwrfo n:iprz6d.
ł
W niekt61}'ci1 miejscownfoi~eh nieusprawledli \vio- 11itH'Ś O pierś, da vrn .V GOdz!ennie ~10uy opór z<> strony adw"kntur1 polsl~ieJ \11ywolał wndy: swej "·vJfn.vn lo.ścl i w najgtvał
;1ctr2ellę z:imianowania :lomisi;rzów, stidowych, towniejszy m ogniu
SpAJnialy CZJTOY
krcr:ymi sa dobrze płatni l'ldwokacl niem'eccy, · bolrnterskie . Sprawoufa nie wojenne
mający nadnvyczajną;- ;miklykę.
Org~ni:;-ac)a ia
.
·
l
Jfa!a sin Z3tern ź16'Jłe>TI dochodn dh :wn:adu sa~ m-e ie"'t.
w fnn7.n(1 ŚCI \YVSZczegó uie. 1cw!1lcie!J:l Sąd. główny ma siedlisko vi' Wa1=- 1iia. or!(faielr1vd1 fakt.ów."
·e:.-awh Składa sic cbecn'e z 12 s~d:ziów. a m!e·
'Vezorn.1'· 1~0 południu wojs!rn na·
dzy nimi Jeden pol?-l:. Sad. ro:,:;irzy~a w ·srrnwach
, ·1
t
:i
•
·
sze oczvsc1
z w.ron;a ?.anucio•Nan
ia
-t,,,-;.'llnyoh !..Mnych i r.dmin'stracyj1 'ych
Pozatem J)O h.ułf;l· óU j ro Wili
ni~
fJÓłUd
nie
od
1
'-s~d icn ·po:i1~<lJ prawu n!ldzorcze i prawo mini.;
sterjum spra'<'I' dliWOŚ(:i
Cerny. Dale] na '1VS0hód
fol WtWlrn
vtyroki 11.~iowe pF.1zbaw'c11H są n?.:'WJ' o>~by, Hurt0bisy odparliśmy częśdovrn ntaw ktćtej '.t.11rn;u wyrd;• forn)ą Jednakż;; była ki francuzów. ·
.·iec'a n;on-;J:!,i';ą wyn:::tetć w iym celu fJrm<:>,
Pod Brimont. natarcia francuskocdpowie<lnią di>'!. rćinych części "kraiu
Ji;1yk,
w iakim s·ę c..:ib}wają ró?pr:iwy i Cfi:imności, jest rosyjskie rozcln1riały się wśród wiei•
w sąda~h gm·rmFil polski T:il!::ie i pewna ilość Jdch strat.
nie.m\ cU:::n ~rd: ;ćnv okre:;c'\'l)l'Ch spe~nia swe. ·
czyn~c!lc· w jgr.yt:u polskim Po;rntem używa sie
\1\7
godzinrrnh poporndnio wych
tlum:.;.:,y, nie tylko dla języka polskiego, t1le j dla wzmogla
się
vonownie działalność
:t1Hg~nu tydow~k:, orez dla tlµrnaczenia dawnych artyleryis]r n na.. całym froucie rzeki
aktów sądowych, z rc:syjskieuo. R2ecza jest znałt
rni~nna, le u!e istnieje jefooli!y po:rzadek praw- Aisne oraz w S:;;ampanH. n
..:(IJ\'fl OWTil1
DJ w prc1.v:i:Len!n prn:~esów. Sady gmim1e po· ataki rozwinęły się -pod }3raye, 1in
'•!Di•l1}<1 ta1. wdług :us1:d ror.yJskich, inirn we·
płaskowzgórzu Paissy, aż do Rfolróv,•
óluri niecn;echiego p1 awodawstwa.
n~ wschórł od Craonue i
J)Omiędzy
''i;i 2akoń•;zt"nie rr.6wił
prele2en~ o I•west!i Prosnes a niziną Suippes. Porl Chew·ę~'eIJnei w kra'ach ckupowaoych. ZCJkłady wię· min des Dames załamał sie atak nie.·
.iiton~, Jr.kie pczos.tawili po
sobie rosj1mie, są
•
'?~botcne: na ba1dzo szetolde :rozmiary, ale ba:r- przyjacielsJ d w ogniu,
\V , innych

60.km.

.

Na pó

,„„,

BE!f~IJN.
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ci ~ll~~h

:Jr;:ndzeni<i

srn 1 ~arn<o\ s.~ \'/prest- n;edcstaiec2p> ··ri.k. pr wie

zienie'?' C~ć2ycy ne 'mfało "'fqdy·ś·;::i;J,;·ęnntil.~'.6
ra czerpan:; ze studni zabż)(Je1 u:i s'a ·ym.-cmen
nteM, ~ad;,r~:yd\!nt sadowy Ramdoh.- z Warsz2-' t~rz11;k!asdCrnym, ale ta sludn'.'l ~. e>a>Jem'sr~!a
m1l'ł '1tykł~d :na temat: "Sądownictwo w ge- s1ę ~'.6?łem zaka<':e1'1 Por.a tem '.'f. „,5 ·-.wał sir;; tam
y~rał - g.11lernators'W ·e watslciWski'11"
Wykład r6wn1ez obóz koncentracyj1,1 y dlR '" eźu'ćw pi ze.
wzoudzH t.~m wi~ks1e zaintere:!iovran ;e, że p. Ram-. z?acz:::oych .na zesłanie do .Syberj', i:t6rzy tów'iohr ,_,,prcwad11ł w 7nacznei części sądownic1wo n1eż używac mas'eli tej sameJ pneJniłe} wady.
o1emieak1e w kraJl'lOh okupowanych. ,111ż w sa·
mym pOClatktt oku pa~; i · pOWofano' g:> do DiĘ
mieckiej adminis1 tac i cywilnej w celu przei',rOwdn:oin w· jaknajkróts?ym czaz;e organizacji
sad)WeJ. nie'stnieta,:~ej z1melnie p-:->
ncieczre
t okupowanych krajów wszystkich
un.ędów ro·
IJjS\.ich
· Nadprezydent opisał na wstepie trudności,
1>'"!.demi J;ialetało wałczyć z poezat!t11 . Za rza.l{f"l""!'l~r,o 1 ni1,tM•IOi"W(~

aą; r~syiskich organizacja saclownic;a byta n'ezwFh znwikł1rna Istniały i fuok:.iono.:wały obok

. ro lr n.

: · 1t7
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n n po· J„,;;.·
, d . , .i 1.„·,,\1 ,\ , \.....•:· „1
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f
1"1.t"'ó \filln1·c::n·1
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t_vlku

iJ~·;i1!He \VZbU·

Plecha.now, -przyw6dzca „mie:ńsze· cego Da eelu przyśpieszeni& demow dnocżonyoh: do koaliojit W calu O·
wików", uchodzi za. wi~rnego zwolen- bilizaej\ po zawarciu pokoju.
brony i poparcia \YSpóinych pra\v
nika rządu tymcza.so\vego, podczas
Wydział ten pozatem ma pilno· lµdzkośoi.
..
,
gdy Lenin, przywódzc~ „bolszewików" wa6, by katdy zwolniony z wojska
zwolennik staPego ładu.
otwarcie domaga się se.we.rola odr~b otrzymał dobre C>dpowładaj,~e mu.
AMSTERDAM, 20•4 (WAT). „Mor„
nego pokoju. Wokół L~nina skupiły stanowisko.
ning Post" donosi z -:Waszyngtonu:
si{} te grupy :robotników, które .tut
Minister pracy Hodge oświad- A b
d
~ J • B h .Li
że obecne normy zarobko·
m asa or rosy,s ti, ac me„ ew pow pierwszych dnhrn.h :rewolueji były czył,
we utrzymane b~dą po wojnie.
dał się do dymisji,. motywując· ·wy~
całkiem gotowe do stoczenhrwa1ki.
„stąpienie sw~ tern~ te dla niego, jako
Ogromne zapasy wszelkiego ro ...
Wielki pożar.
dla monarch1sty z przekona.nia.....:rząd
i]zaju broni, wzięb z arsenałów w
FRANKFURT
n.
M.~
20.4.
,_
Do
obecny jest niesympatyczny.
dniach :rewolucji, a mianowicie o,,,Ihankfurter
Zeitung•
donoszą ze
Car:!S"anza ii Villa.
koło ·4o,ooo karabinów i 30,000 re·
.
Gr.iNEvr
A 20~·4 (v'V
W
ł
e W adywostokn wy- . .
n
'\ ~ „
. n_·"T). -W etn.... ug
wolwerów są w posiadaniu ,,.bolsze- Sztokholmu:
buchł nowy wjelki po~a.r, iu~ piąty doniesienia par.vskiego wydania.„Newwików„„
w ciągu trwania .. wo1ny. Jork Herakl'a" pojednanie si" gen.
Nale~y oczekiwać wznowienhi roz. z kolei

zwał ?Obotnik6w do Opozso}Jprzee:hl''~ ,
~ządowi~ pro.gnącemu dalszej

woiny,\::,I

też

Jako

zemsty na Kerenskirn i"'
Czcheidzem, których nazywa zdra\
cami socjalizmu mi~dr.ynarodow&gl\
· ~
W Szwecji.
.- .
KOPENHAGA, . 20.4. Niepol:-q
na tle . ~y·lflniościowym . w Sz\re
wzmagają się. W w.ielu - mie1scov

ściiloh odbyły si~ manifestacje ro
tnioze. .
.
. ·
-.·
•.
Zakaz ~ podawa„ia cu1!n•u

•

·

·k~wiarniacb.
BERLIN.
Biuro ~ror~sponrlen'2
ne donosi z Wiednia: .
.
_1

Rózp()rżądzenie

urz~du

żyw..
·
życie w d
. 20 kb. m.
· zakazuje
· h · podawania
d b · h en · · ....
.„
w awiarmao ·I ·po 0 nyc· prze·d~ ·
si~biorstwach; jakote~ utywania · eukru dla sporządzania pewnych peeduktów. ·Gościom natomiast wolno
używaó .cukru, który przyniosą .. -

Eksplodowały wielkie składy sale- Carranzy z Villą ortt.z połączenie sit} ś ·
h d
try i prochu. Szerzący się ogień ich woisk w ogólnej liczbie 20000 lu- (nowego, we 0 zące w

'°uch ów„

.
ł :pewną I·1ośl!..o ok rę tó w oraz 2
Ochrona wzmocniona.
zmszczy
wielkie
składy
amunic1'i„
WIEDEŃ, 20.4„- „Korrespondenz
Rundsohau" dowiaduje si~ ze SztokNowy gabinet hiszpańaki.
holmu: Na rozkaz rządu tymczasoMADRYT, 20.4. Skład nowego
wego okrąg wojenny petersburski ogabinetu
jest następujący: prezes głoszony został wczoraj wieczorem
Garcio
Preto,
sprawy zewnętrzne w stanie :0chrony wzmocnionej. Swo·
boda związków i zgromadze:d została Juan Alvarda, wewnętrzne - J·uljo

dzi· w celu zaO'roA,en1·„
St„.u. nom z1·e•
"" z.
a
dnoczonym uważane jest za .prawdopodobne.
Rząd was~yngtońskl ozu.je si~ tern
wielce zaniepokojony.

„

Ządania przerwan.ia wojny.
AMSTERDAM, .20.4.
Peters.
burga donos~ą, że przywódzca krań
Zakład Leczniczy
Durell, wojna "-- gen. Aguileva, ma- cowego lewpgo skrzydła rosyjskiej
eh wilowo zawieszona.
Kmity
rynarka - gen. Buiz Valarino, finan· so.cjalnej demokracji za~ądał DRtychPowstanie w Chiwie.
se - Santiago Alba :roboty publiczne miastowego przerwania wojny i we- Warszawa. ulica Nowowiejska .M
SZTOKHOLM, 20.4. „Utro Rosiji" -ks. Alma.de Varalle, oświata-Jose

z

Dra A.

p-0daje do wiadomości, !te chan Chi- Francos Rodriguer.
wy powstał przeciwko rosyjskiemu Hiszpańskie statki handlowe
rządowi tymczasowemu.
dla Anglji.
Ludność
turkmeńska
Chi wy . MADRYT„ 20.4. - „Diario Uniprzyłączyła si~ do ruchu powstali- versal" donosi z Londynu iż rząd
czego.
.
hiszpaflski zgodził si~ na przei('lcie
-Prasa rosyjska domaga si~ wsku- hiszpa:ńsklch okr~tów handlowych
tek tych rozruchów zniesienia azja- przez Angljf}.
tyckiego ustro.ju despotycznego w ~Thomas wyjechał do Rosji.
Chiwie, który byłby dysonansem
Francuski minister amunicji w ramach wolne} Rosji.
Chan kirgiski wzywa swych pod- Thomas (soojalista większośoi) wsiadł
danych do wojny przeciwko pa.nowa~ w poniedziałek rano na pokład an„
gielskiego kontrtorpedowca, który go
niu rosyjskiemu.
odwiezie do Rosji.
Na czas ptnvojenny.
Mikado do Wilsona•
. BERLIN, 20.4. Z Londynu dono·
BERN,
19.4. Ag. Reutera donosi
szą do Genewy, . te pod przewodnictwem ministra pracy rozpocz~to 2r Tokio: Mikado japoński . przesłał
czynności organizacyjne nad utwo- prezydentowi Wilsonowi ~.yczenia z
rzeniem centralnego .wydziału, malą· powodu przyłączenia się Stanów Zje.

s. . ej

Sroda, d. 25...go kwietnia '1917 r., o go.dz

ie cz r
•

Xazi 1er

miecz.

e
I
chłeró

.ny

W programie utwory: Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowac- ·
- - - - kiego, Norwida, Dantego i .innych. - - -- -Bilet.y w „Czyletnt Nowości 11 Alfreda Straueha, Dzielna 15, a w dzień
koneert.u od godz. 5-ej po poł. przy kasie Sali Koncertowej.

..;

I

inne nasiona

zytawska jeszcze nadeszła
po 24 rb. za funt

-I

sprzedają

taniej

~-....... __J

składy

i

w

.t.ęczycy1

do czasu wyczerpania tego Importu.

Ciechocinek1

1
----

Kąpiele solankowe, błotne, kwaso-węglowe elektryczne
i inhalatorium. Swietne skutki lecznfoz~~ Najtańsze
------------------------ utrzymanie. -~~~-----------------

i

w &odzi ul. Andrzeja 10
__

Zakład Kąpielowo,Zdrojowy I i\

ranc1sz1ra Ro~owsto.1. zgu oita pas-.·
pm·~. ni1>mlectri wydany w l',o.rłi\.

Tegoroczny sezon k~pielowy w Ciechocinku rozpoeznie się
1-go .Maja. Ażeby klasom mniej zamoź11ym z Król. Polskiecro
umożliwić korzystanie z kąpieli lecznim1ych, ceny kart sezon~
wych i biletów zostały do dnia 10. Czerwca o dużo. w stosunku do
cen w głównym sezooie, o-bniżone.- Kąpiel". solankowa kosztuje od
0,50 ,Mk. do 1.50.. Mk. lr~piel błotna: e!ek~ryc:z1ria i k.waso wę.glowa
od 2,00. ł.fa. <'o 3,00 Ml1... Bilety dziecinne kosZitmą mniej-więcej połowę.
·

__

w Łod_zi, Pańska 9 róg Zawadzkiej„

Sezon wstępny o~ 'I Maja do 1 czell'wi:a.

klasy obe'mują następujące
przedmioty: arytmetyka i algebra w zakresie kursu
3-ch klas szkół średnich, przyroda i geograf;a, jęz.
-polski i niemiecki, r.vsurnd, kreślenie i kaligra,ja rondo. Zapis Jrandydatów do tej klasy odbywa się be~
egzam 1nu codziennie między 3-6. Do specialnych klas
przyjmuiemy kandydatów 1 kandydatki po zdawaniu
odpowiedniego egzaminu lub za świadectwem szkolnym.
Kończący szkołę otrzymuje dyplom vomocnika inży
niera budowy, mechaniki lub elektrote:".hnikl. Nauka
teoretyczna. i praktyczna. Całkowity kurs trwa 3 lata.
Bliższ,ych informacii udziela kancBlarja między 3 - 7
codziennie.

Sezon glównw od 1 cxe11"w11:a do 1 pa:idzie•nika.

Kurs przygotowawczej

C:ESARSK! lU'lRZj\D Kj\PllELGWY.

szer a

" dyplome11n Cesarskiej 1-Uca llli!llł
de~ji medyc:i&nej w IJ.lliotrogro-

z r
1!11111

a

.
I.

i PTAKOW

- podług najnowszego sy::temu

tanio do sprzedania!Pł

Wiadomość: Łódź,

Konstantynowska nr. 51, m. 12,

lewa oficyna II-gie r:iiętro.

W Lodzi roezJJie....,... rb. 6, półr. - rb„ 3, kwart. - rb„ 1~50
1
miesięcz ·- Jrop. 50.
·
la odnoszenie do domu dopłaca sii~ miesięe~nle kop. 20„
przeslrHcą

Na prowine1i (7.
półr

pocztową.)

skłaDzie

obrazów.

rze am

l,a~ranicą : w NiPmezecn rnc1.urn--mk. 24, półr.-mk. 12
kwa.rt,_-:11dr„ a, mies.-mk„ 2„
'
W Austrii: r<Jm:mie-k::;u...„ 30, półr.--kor. 15, kwartalnie -

kor. 7„50, mteis.--kll"«:h 2„50

.

~· as.zynę

do szycia
1 Singera.
Stolik kuchenny
i :r oz ma i tą damsl[a
garderobę i i n. rzeczy.
strói

z

uezrriom

;r,

jakiegok0lwfa~,k

~ilet•wsz:oł•zędny Jcraw1ee • <il'a_:l\L:.;.

U- ski E. Rudzki, Piotrirowska; ~' 11
(p:irter) Szyje elegancko ko~~:i'ti.!l-1".V
od .l\11r. 10. Palta od Mk 8. Sttkn.te
od Mk. 2 Nowe ~urna.le 11
~o-~
ialc rtiwi;iież poleca najmod-ni. . . ·fili.·
sony papierowe. O bstalun!ri. W,fli'pnf'wa sie ·w nne„i.:-wu 24- iridt;fil' · · ·.. ·.
~~01,1zt>1.me zao1ne panny dó_praoow·
1;1- ni balowych toalet. Nowy Rynek 1'.~ 5

wskaże.

Zac:hodnia ·37,
otwarta od 8-ej rano -7 wieoz., w niedziele,

od

Rdaktor

n

Poludniowa 24,

Redakcja i Administ'.·acja

rocznie ll"b. 8„60,

-rb„ 4„30, lcwart-rb. 2„15, mies.-kO:J 75.

"'-!!
ordka SilbersMn zgubił paszporLl;'°
niemiecki wydany w Łodzi.
:'ft
-...eble sprzerJum tanio, ~tcłowy ga·
1"11 bin et, sypialnia dębowa, są.Io•
nik maehoniow;v. PiotrkowRka 189-9. ·
Uaftańsze źródło! Kor-zysta).;.
cie :z olcazjijl
powodu likwi ...
daeji 1nteresu nabye można bardz.o
tanio rózne resztki Sze1-vfoti1, Bosto··
nu;. Alpagi; odcinki kolorowej; saĘyny
na damslrie płaszcze i k:ostfumy, tO:··
war na męskie i damskie ubrania i Q.:•
krycia. ( c:1.arny z białą kratką. i i n~
ne) różne cajgi, towar na bl11zki,
brircha.ny .lebie i zirnowe Łóit~ nC.
Widzewska 40, m 10, front: Il' ptę~
tro na uraw1:t. Ceny state.
,
Uauc?iyciel A. 'fuw1m uaziela !ek:C}l
n 1ęzyka niemieckiegc& j łaeinJ...
przyspasabia. do wszys%1rieli śre·dnie.h ~
:t. 'kładów n!l.ukowych. i udziela .k:o:r~~

petycji

Lustro--~ ohrazy~
ł.'11eble pluszowe.

DOMO~VYCH ZWIERZĄT

TiJ.wtm.1;

przedm1otu u!foa · Z:.twa.dz·
··
przyj „ w wielkim wyborze są do nabycia w ka J\i 6-10.

d:aue, praktyk:ująca 20 łat
mu le. Piotrkowska 132 w poił w.

lub innych

ilustrowane kupuje Zofja
Zawadzka M.6-10

każdego

Sznfę mahoniową.

dla hodowli królików

Siążid W<l~'.e1Kl6J treśct W rożnych·~1.'
,językach. encyklopedie, -pismah:,

a _,

12.

przyjmuje od godz. 12-2 w pot.

fładesłane::

pr'.6ed leKslem I w l.e'r:§1~io K.Óo. !ill za. wierfifl
petit.owy 1 łani. prr.ad tełe:~raman1l 'kop GO.
·
•«ełdamy; ;r.a tele5rarna ni._:CJ:i. 2 J :r,'.1 wlurs?. petit. l ta.:1~
:\'Jekrolo~ja: :1,a

wiersz. pet. 1 fam. kop. 30„

.!wyczaj~e aołos:ii:e i'łia:

tal

wiers~

pet, 1''t.1.lll. !mp.

15

:!!:late ,ogłoszeoaia: za wyr:iz po 3 ko!:>.~ każde og;łos~ąo.ie na.1 mniej _25 ie. pos;1·ly uB:r.ukiwane
2 tc za. wyrar,

µJ

Za riołacMoie ·.reklam liczy si·~ po 4 rb· od t.ysi~elł.
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