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TE.ATA POLSKI. Cegielniana Nr. 63.
gołcinne występy

K. KAMINSKIEGO

Sobota, 12, niedziela1 18 i poniedziałek, 14 maja,

dramat .współczesny w 5 akt.
Gabryeli Zapolskiej - - niedzielę, dnia. 18-go maja r. b.
o godzinie s po południu
(Po raz ostatni) po cenach popularnych
11111
sztu. ka szlrnl~a w 4 aktach
K Błeszyńskiego - - -
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·polityczny.
Łódź,

12.V. 1917.

· • Vossische Zeitung" na podstawie
tnfQrmao.ji s Rzymu dowiaduje s!ę,
ł8

Pa.ple~

Benedykt XV w .

liście,

skierowanym do sekretarza· stanu

St. Łp.

o g~ 7 i pół. w.

TA M T
\y

zanim pozyo1ę swoją b~dzie mógł U«
wa~ać za silnia ugruntowana,, albowiem nowy zamach stanu w Rosji
jest bardzo mo~liwy.

zydenta wielkiej zaooeunowej Republ}k_i. w obwili }ej przystąpienia do
Jco8:hop. Wołn~ Rosja dokładnie pQ_jmuie l przyswaJa sobie te postulaty,
które dątą do ochrony przed uc·iskiem
~szystk1cb narodów, do zapewnienia
im swobodnego bytu i rozwoju na
rodowego we własnych organizmach
państwowyeh, do utrwalenia polrojowego współ~yoia państw i narodów.
Dlatego
wymysłem jest pogłoska 1
rozpuszczona przez wrogów Ros1i, ja.
koby. Rzr~ Avm~zasowy dątył ·do zawarcfia. od't+~li:nego pokoiu z państwami
centra1nem i:

poa

~ątem

Dokądże

chwili.

wyie'-.dias~

nn.

lato~

- Kiedy wy1e~dźasz~ - Czemu nie
wyjeMitasz'? - J"'szcześ nie wyjechał'? Dobrze byłoby, gdybvś wyiechał. Powinieneś wyjechać it1).
Oto pytania, oto rady, iakiemi
iu~ od kilku tygodni coraz to nato.rczywlei obsypują mię ledwie nie n11
kaMym kroku wszyscy znajomi. A
z drugiej strony raz w t'aZ dolatują
mi~ wieści, ~e ten lub ów bądź imt
-puścił się w drog~. bądź la<la dzień
wyruszy, bądź 'Przemyśla nad sposohami, jak si~ wyrwać z Łodzi, hę~
dąe pewnym, ~e jeteU tego nie dop·
nie, to przyjdzie mu spocząć w do~
linie~ a raczei w Dolnch luh Sto·
kach.
Bo te~ istotnie miłe nasze miastecŻlco strasznie jest niemHe w łet
nie1 porze! I niema co się _dziwić, że
ka.My rad z niego ucieka~ kogo tylko stać na to, kógo twarda łwnieoz
ność nie przykuła do bruku i nie
skazała na duszenie się w skwarze,
na oddychanie aromatem, paruiąoem
obficie z ulie ~o kaMem ich. polaniu,
z rynsztoków 1 t. d„ _ Jub te~ na
łykanie kurzawy, proszkiem karboJowym zaprawnej.
(A propos tego
proszku,. zrobi~ tu nawiasem uwagę,
te jeżeli na to on przeznaczony, aby
swoie skutki dezynfekcyjne wewnątrz
ludzkiego organizmu be;;".ipośrednio
wywierał„ to mo9;e wypadałoby. za.mia.st zdobienia nim brzegów śoieko
wych, rozdawać go raozei w oznaozonyoh dozaoh wszystkim mieszkańcom,
obowiążując
icll jednocześnie aby jak tabaką nim się ra~
czyli).
Więo się porozłatuią Judziska,
jak wędrowne ptactwo . przed zimą.
Jedni do uzdrawia1ących zdroiowisk,
inni zaś z biedy choć do Rogowa,
Grodziska lub do jakielbądź wreszcie
siedziby~ niedalekiej od miasta, oolenionei. wolnei od kurzu i wyziewów
zabólezy.oh. A kto i taldej przy1em-

,11.\f)Qi.gnora Gaspari'ego, wystąpił pollPWDi& w sprawie pokoju. W .Hśoie
,o'fm Ojeieo bwi41ty wspomina, te ju~
~ roku u.biegłym ~ywił nad~iei~, .ft
"'1,~y w u:roczystoś6· Zmartwyehwsta„
~rzeoiwni.e, gotó:U jest do;prowaiłU• Chrystusa zaprzestaną n~zczącei dz~ma dalsze1 walin a~ do zwyci~·',;t:()jny. Dale1 Papiet; przypomina, t;e sk1ego. ko.ńea,. do wyparcia państw
lJ odezwi& ąwej w sprawie 'J)Okoiu centralnych z zajętych przez n1e te::lrybzał zasa.dy, na 1akich ludy wo- l"Jtorjów. ,, Walka ta prowadzoną b~jUjłłsoe mogłyby zaprzestać walki i dzie o wiele intensywniej. nit prowaprzywróeió błogi pokój, nikogo nie dził 1ą zły rząd carski, temb8rdziej
mszczący. Są to zasady, podykto- te rząd :rewolucyjny oparty jest ~
wane przez naukE2 Chrystusową, o- cały kraj i naród, rozumiejący teraz
,pi61'a1ąoą sił'J na prawdzie, sprawie· dokładnie cele wuiny.
dliwt'ulci j miłoaoi błitniego, któremi
Takiemu właśnie poglądowi za•
'przej~ta ludzkość mogłaby zaprze- przecza Rada :robotników, w której
stać wojny, nis~oząoej dorobek eywi„ grupa Pleebaoowa straciła grunt pod
Hzaoji wieków, prt}OQ całych poko-. nogami i została wykluczoną. Rząd
lQń. Obęonie powszechne jest t.Ąda· tymczasowy ~aproponował
Czohei~
.Jłie pokoju, wyratone przez wszyst- dzemu i Skobeł~wowi teki ministe·
)pę .· ludy. Papiet ma nadzie1f2, te rla.lne, 1ednemu
jedną z podrz~d.l'fchło i rządy pójdą ,;a głosem lu· nlejszych tek, drugiemu stanowisko
·gów, l wyrzekłszy si~ swych potądań, minis~ra bez te~i~ Oba1 jednak pro&raz. niszozyoiełskioh zamiarów dojdą pozycJe odrzucth, tądaiąc tek podo zaszczytnego dla wszystkie~ spra- watniejszyeh.. W łoni@ zaś Rady rowiedliwego i trwałego pokoju w któ- botniłców przewata zdanie, te wstą.
;Um w.szysoy Judzie, jako synowie pienie Czeheidzego i Skobelewa do
Jednego Ojca, uwata6 ·si~ będą za rady ministrów oznaczałoby dą!tenie
· braci. '
·
do wytworzenia gabinetu koalicyjneZ Berlina znów donoszą, te w Pe- go, co bynajmiej nie odpowiada wyłersburgu. przed pałacem Tam·ydz- maganiom chwili błetą.cej.
k!.m ·zbierają sif2 wciąt tłumy robotPrzedstawieiele zatem Rady ro- ności musi sobie odmówić, szuka
mków, manifestujące przeciw tymcza- botników
muszf\ albo obją6 wszystkie ehoe chwilowego orzeźwienia, gdzie
sow~mu rządowi rosyjskiemu. Doszło
teki,
lub
tet
tadnej.
t:vlko może, stąd teit: Helenów, parki.
nawet do krwawych walk uHoznych
Z prowincji wcią~ nadchodzą do- Radogoszcz. Ruda Pabianioka, ~dzie
.P9mlf)dzy studentami i milicją z
--Jednej strony, a robotnikami, doma- niesienia o łączeniu si~ w poglądach ro1no jak w ulo, Adelrr~ówek, rrdzie
. B~l!lcymi sit2 zakończenia wojny z dru- na oele wojny i koniecznoś6 zawarcia eiągłe o trnm wa ie zatargi, lub Hele·.gle1. Jednooześnie w sali Katarzyny ryohłego pokoju - zdania miejąeo- nówek (ciasno jak w beczce śled3i
.
{)~t~duje Rada robotnicza. Liczni jej wych robotników i ludu wiejskiego. i t. d.).
w·obee tego, rzeoz bardzo nat.u·nczestnicy ·występują z oskarteniami
Ze Sztokholmu donoszą, 1akoby ralna, t~ zna1omi spotyka1ą się dziś
pod adresem tymczasowego rządu Rząd tymczasowy ponownie oba.wiał zapytaniami" .które wyżej przytoczy~
riewolneyjnego, pomawiając go o dwu się wybuchu rozruchów robotniczych łem. Więc gdy i mnie zeszłego tylcowośó.
w całym kraju. W ostatnioh dniach godnia. nie wiem po raz jut lttóry,
Włoski dziennik ~Stampa" utrzy- nadeszły oświadc~enia ze wszystkich dostało si~ takich ~yczeń z pół ko·
~Uie, te pomiędzy Radą robotników większych miast całej Rosii, stwier- py, rMkłem sobie: .ha, niema tady!
l. toł~ierzy a rządem tymezasowyni dzaiące solidarność robotników z Radą trzeba jechać! I pojechałem, ale nie
P~nu1e ogromna rozbie~ność w poglą robotniczą. Pierwsza uczyniła to Mo- poto, żeby si~ pochlubić jak Koc.ha·
dach !la cele .wojny. Robotnicy za- skwa, która podezas zbierania pod- nowski:
.rzuon)~ mu dwulicowość w poglądaob, pisów na pierwszą po~yo3kę „wolno· · „Ja~em Francuzy, jam Niemr,eł jam
W lochy,
wyra.tonyeh w ostatniej nocie do mo- śC'.'\iO.Dltą• poczyniła 1u~ stosownę ostrzeca.rs.tw ·~przyµlier.zonych. ".1 nocie tej ~e1 ·a. Jak si~ teraz okazu ie. była Jatem nawiedził Sybilińskie lochy".
n:ums~or· SJ?r'llw zagranfozny(l\1. w·rrata tb po~yozka wojenna, przeciw ozemu
bo jale przed tern, tak i dziś. mnszę
13 J*ł między_ hrnemi, i?;e u padły były Mosk ,& sHnie protestuie.
W ostatecznym wyniku tych rapzei z Rejem się przyznaó, nŻem
rz-d rosy'ski nie btał na pozkmie,
JlQ~waJającym mu
zrozumieć cele wieści wolno przy)M do wniosku, !te ·z granic Polski mili nie w.vłechal"
El 1 ka. ·
~OJUy, WSJ:3~aDe przez srR':'~ymierzi:. tymczasewy Rząd rosy)ski niemało
flJe Rosji i potwierJzone przez pr.,.. jeszcze trudności ma do pokonania;
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Ofi~;;;·'at dla Polski.
Minister
ze13'nętrznyeh w Wiedniu otrzy-

spraw

~ał od hr. Tarnowskiego z Wasz.yng·
tonu wiadomość, te tamtejszy polski
komitet obrony narodowej wręczył
ambasadorowi 200,000 koron z prośbE\
oddania ich Polskiej Radzie Stanu.
Według ~yczeń ofiarodawców - piflć
sz6siyoh tej sumy ma być u~yte na
lofaictwo polskie. Ufundowane za te
v\eniądze aparaty mają nosi6 inicjały
K. O. N.
Pozostała szósta częś6 o:tiarown.nei sumy ma byó w równych OZI'}"
śeiach podzielona pomi~dzy poszkodowaną ludnośó Polski i Galicji.
.,U.Recie strat:~ ogniowej.
Dnia 14 maja łódzka straż ogniowa
ochotnicza obchodzi 41 szą rooznio~
swego istnienia. W dzień ten o go·
dzinie s ej rano st.rażaey udadzą sif}
do kościoła św. Krzy~a i ewangelio„
kiego kościoła św. Trójcy, poczem
zgromadzą się wszyscy w I-ym o(l.
dziale straży ogniowej pr~.Y ul. Konstantynowskiei J\12 4, gdzie odb(2dZie
slę właściwa uroc~ystośó.
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Mi~dzyzwiązkowej. Do rzę„
pożytecznych organizacji robotników

Komisji

w elce

cbrześćiEińskich nala:ży

Komis! a Mię::lzyzwiązkowa.
która }ednoczy w sobie interesy kilku związk6w,
mienow1cie: Stowarzyszenia robotników. cbrv.eść·
jańskich, Stow.
„Praca". niemieckiego Stow.
„Christlicbe Gewerkschaft• i Resursy Rzemieślnl·
cze).
Wyłoniona w roku 1914-ym z pośród przed·
stawicieli wymienionych stowarzyszeń Komfsla
Mi~dzyzwiązkowa postawiła sobie za zadanie walkę z nędzą, zagra!a1ącą robotnikom ł6dzkim 1
wystę?owanie w obronie. praw robotnika oraż
szerzenie oświaty.
Pierwszym objawem działalności Komisi i było otwar.;ie dwuch schronisk: dla mężczyzn przy
ut. Piotrkowskiej N! 22 i dla kobiet przy ul. Przejazd Ni! 34. oraz pierwsze kuchni w Domu Lu·
dowym. W miarę rozwoju interesów tej orgęni·
zacji zahes d?.lałalności Komisji zaczał się stop~
niowo rozsrzerzać tak, Iż w roku 1915 powstaje
t. 7.W „Giełda Pracy" oraz .Składnica Odz;eży",
przy u). Piotrkowskiej N'!! 104, dzięki pomocy że
strony C. K. O. w Warszawie, który of 1 arował
znactne zapasy odzieży. W grudniu tegoż roku
powołane zostały do życia sckei c: wysyłania
dzieci. na wieś, oraz rozdawnictwa mleka.
Ukończone sprawozdanie z działalności Ko·
misji Miedzyzwiązkoviej za czas od 1 kwietnia
1916 do 31 marca 1911 roku, wykazuje eo na·
stępuje'.

Glełda P1 acy wypłaciła za 133,580 dniówek
rb. 150,055 kop. 6
Pracowało dziennie od 200 do 600 robotni·
k6w. Przeciętny zarobek dzienny robotnika , wy
nosił 1 rb !cop 12.
Wpłynęło z prowizji od robotnlk6w, z prowhl! od pracodawców i z innych źródeł rb 3.698
Wydatki admln 1stracyjne wyniosły rb 3513 k 93
W istnfe)acych 13 kuchniach tanich w okresie sprawozdawczym wydano: obiadów bezpłat
nych 367,741, szko!ny~h (po 2 kop) 466,533
obiadów płatnych 3,475,751, kleików dla dziec•
(po 1 kopiejce) 174.466, razem wydano 4AB4,4~J1
porcli. Ogólne koszty obiadów wyniosły rubli
338,342 kop. 25. Wpłynęło za obiady rb. 112,646

kop 51

Ze Składnicy Odzie1y wydano bezpłatnie
2 961 rodzinie 17,607 sztuk różnej garderoby
Sprzedano' po zniżonej cenie 179 redz 1nom 834
sztuki odzieży za tb. 1033 kop. 69 W okresie
sprawozdawczym wysłano na wieś 159 dzie..:i
Wyda_tki wyniosły r b 524 kop 76.
Setroja rozdawnictwa mleka nie dziabła st.•
modzieln'e, lecz pozyskane fundusze przelewała
do „Kropli mleka"' i wspólnie z nią pracowała
Komis1a związkowa na utrzymanie poszozeg6l
nych wydz'ał6w i sekcji czerpie fundusze z opłat z:i
obiady, z prowizli od robotników i pracodawc-Ow,
z zapomóg M. R. Q_, z Magisrratu, z of·ar cs6h
i instytucji
- tł: Tow. Kredytowego m. Ło.

dzii.

Na

wczoraiszem

posiedr1,C'ni11

połączonych władz T-wa Kred,yt.1wego m. Łodzi odczytano i podph~a.
no opracowany przez dyreko}ę m~.
morjał do 'l1ymcr.asowe1 l~ady Stnnn
w sprawie zmiany §§ Hl, 3S i .;.~

Ustawy T-wa. Zmiany te

dotyczł\:

l;

·

1
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dozwolenia stowarzyszon„m spłaca"
nia ez.ęści rat, przeznaczonych na
nmo~zeme listami 2iasta.wnymi niewylosowanymi; 2) wypuszczenia W.
obieg li!:łtów zastawnych 5-cio rnblo·
. •
d
ł i t
·
:wyc h . l 3) o sun ~O tł. ermmn 1OSO•
wań

mal&

1917 rolrn

__;. Mieis~a pr~cownia płyt w naletytym porządktt. Budtot_za rok bietllC1
·zatwierdzono
·
betonowych. Mau-łstrat zgodził
Do Zarzadu wybrano P· Jana łvfactńsTdego'
!Jię na propozycię · Wydz~ału Budo* do Rady PP ·Adolfa Merle. RaJmnnda Woja'kow·wlanego oo do wyznaćzent.& ·technika :sk'cgo i W1oceotego Dut!dew'cza Na 2astępc6w
na kierownika pracowni płyt betano· do Żarządu pp. Bolesława Luc1aka i Bolesława
Maksa Oo komisji rewizyjne•. pp. Selesława Kotkowskicgo. Bolesława Kne.psk:!ego i Adama Kar·

wyeh,

. listów zastawnych na 1eden
- Z .. Wydziału hypotecznego;,. Wr.tłdał pinskil'g~I _.
·.
.
·•·
mi·$-8i t\C przed term Inem i Ch pł at ~ hypoteczny w Lodzi ogłosił
walmil!Oe spadki . po - BleHzna d.la żebraków. Magistrat ł6dz
nośói.
.
Tan.ble vel Teresie Lub,łfn6r, 7.marłe! w Welden- ki wyznaczył mk 1500, na kupno bieli:zny dla
Niezaletnie od iego ,•' rozpatrzono ·berg w Niemczech; po Janie Antoolm Stę.pcw- przytułku dia :tebrak6w, istn:ej~ee;o pod egid~
i podpisano drugi memor1o.ł w przed· islim; zmarłym w Wirzstawie 28 grudnia 1910 r.; Wydz atu nlesionła pomocy bfednym
.
ł i i
§ 9 U t
po J6u.f!e vel Judzłe Ialr:ćbowioztt, smar1ym 7'" z ~:::co~era.tywy kclejaPZ~„
m i OC ł e mm pe n en a
. s a.wy w Warszawla 17 iuieao 1915 r.: po Idt1e Matyl.
od będzie
Tow. w t.ym duchu, aby ratom T-wa. dzie Eltkert. zmarłe ..., Lodzi 23 lu-tego 1916 r.; Jutro. 0 godz. 8 ł e1 poł lJ!'Jł.
Kredyt.owego, J>QZ0Sła1ącym . na ZO.·. po Janie l::)tenclu, zmBtłym. w Lodzi 28 1łpoa si~ ogólne 2:ebran e oz on Irów koope·
ległośoł podczas ,wojny i w dwa. lata 1915 r; po Marku·Wtcła:wie Mosikows1dm, zmar- ratywy, istniejącej przy koł.e pr~cow. •
ł ·
ł
b
·
ń łym w Warszawie 9 maja 1915 r.: po Frydrychu- ników dr. żel. fabryczno łódzkłeJ.
po WO]nle T>l"ZYS ugtwa O ezpiecze • Wilhelmi~ Nippe, zmarłym
w Lodzi · 30 czerwca.
stwo hypoteczne w tym samym sto~ 1915 r tpo Jgn!ICym l Ana$łazji Ró~y maHonkach ~- Zabytki po szkole rosy i.
pniu, co i potyczkom tegof: To wa- Knapsldch zmatiych w Lodzi 1916 r; po f\ll'!fan1e skSej. Biblioteki i pomooe naulrn
rzystwa.
Czamańsk'm, zmarłym w Lodzl 4 stycznia 1916 r; We, pozostawione w mie}seow~oh ~aPrzygotOWatie memorjałv W tych po Chalmi" Wolfie Lemaole, zmarłym w Łodzi Jcładaeh nat1Jrnwyoh przez ros1an M·
2 pafdziern:ła 1816 r.
ł S I 1
iniaci h wysłane będą do Warszawy.
Tarmin zamkn'ęcla tych postępowd spadko- stały z rozporządzenia. Wydzła u .z.rn ~
Wreszcie władze T-wa uchwaliłv wych został wyznaczony na dzleń 13 września nego zgromadzone w 1edno m1e7sce
przystąpić niezwłoni3nie do sprzeda~~ 1917 r. mi godz rn rano w 1ute!szym Wydziale posegregowane i skatalogo~;l.~e. a
5'ty przez licytację publiczną 12-tli hypotecznym (Sredaia 19}, gdzie, osoby 7aintcre· następnie rozmieszczone .w ptęern ponieruchomości, z powodu nii?płaoenia sowane winny sie staw•e
koiaoh fod nei z ofieyn gma.chu b.
rnt zaległych.
·
· - Pokaz DtU"'Odniczy. W dniu gimnn?Jłum ~eńskiego przv ·ul. Srad·
I
d - ł
ks\ąt.elc
- P amięcu- zmarł yc1111
z1121 a• .1ut:r'li~isz.vrn o godz. 4-e} po południu niej M 14
·. Niektóre
·p,omt~
· azy z tych.
·
ozy„ wczora1, w lokalu Wydziału
w ogrodzie \V-go Rutkowskiego w Ksa- t'ozdzie.łono
sz lrn ł y po l s lne
"'drowotnoś"l.
prz-,;r.; maai·we:rowie pod Pł1htanicnmi, od będzie i niem!eclde.
u
.., nubl;,.."'ne~
v
•v.u
,
"" .,,tra"'i·e """'Wl'e"''"ODO por•„ret-. }n}„.,. 1.,.,.y się, polrnz ogrodniczy robót warzyw- _ Zagin.icny ucz~ń!'„_ !J! dntu ,zi ub. mt:~
v
1.1a
""''
.., ~" n
·
kt owyc ł1 1· .gruntawyc ł1•
wyszedł z. d.omu rod Liców. :r:amieszltały .P"Y
dr. S:llymena
Gerszuniego i " Klemensa
nyc b 'mspe
·
d
h·
iptńskiego„
któ""l?Y
padli·
ofJ'"'r!l
SW"'l"
• Prrei.ege. n tern będz~e p. L. Rutko w· W dzewsk1e• 15'2, uozcń Juljusż Schesch i otyc
L 1
•
„u
a
......~
~·
l
'\\
ś
I
.
I
t
ó
czas
n'e
dał
o
sob·
e
znaku
tycia
.
. .·
pracy zawodowej. w roku zeszłym,· 8 n.
t>il cle ua po rn~. 0. a arna or w
Chłopiec ~rodw~y w· Lodzi. we wrześofu
0

„i.

jako lekarze d 3 ie1nieow\
podczas no 20 kop .• zaś dla nczniów. 8Zkół po
""pid"'"'"'l·l·
.t..y·"u"u
.
'hl"'mJ·st"'rro
w
Łodni.
6 kop.
0
""
o.a.u
• J. "'
t' a
\1
"'
- .. Wcześ~iejmze zamyk11umie
- W sprawie kwesty Ha Pol•· księgar.i"n„ Jnk si~ dow11.1r1uiemy,
~ską r~acserz Szkolną„ Wozo- księgarnie łódzkie oa dnia 15 b. m.
ra.j wieczorem, odbyło si~ pod prze- at do końca sierpnia. zamykane będą
.wodnietwem -n.
Fiedlera,• posiedzenie
·
· · ·
t'
6 r.
j o go d z. 7 w1ec7.
K omitetu za)mutąoego się
organlzac ą
'kwesty na rzecz Polskie1 Macierzy - z VI kasy pó:.iyczkcn1wo os%c;tędnc...
ścioviul~. Wczoraj wi.eczotem w lckalu własnym
87.kO}nej.
•NBkreśl ODO SZOZeg6 ł OWY . odbyło si~ og6Tnei toc1.ne :zabr-ariie członk6W replan akcji Komitetu. któremu zapaw... prezantant6w v1 knsy po:tycfkowo 011tczędni.-ś::io
nił Współudział liezny komplet pa.ii. i Wej, kl6re znga'ł pWtes Zariadu p. J. Smaty11·
'WlłlnÓW z towarzystwa.
lf'
l Ulot.ono wy~ ski, Po uk:·mtytuowaniu si~ prezydium w oso·
Jrnz Jmienny, według dóreqo dółrn• bMh P? E Weigla, I Willccszewtldego,
1. Kel·
· nany ·będzl e podział oży nno~c.i W 15~f U l eta, L Jssińskiego i L Stankiewicza, pr1ewod~iil'ewiracb dzielnicowych.
ezący zazn:'!orn. iż 2ebranle pcwyżste, }ako zwo·
łane w triecim le1minłe
jest pn•womocne . bez
D zisiaj uproszeni
panie j pano- W;:gledl1 na ila!§c or1.ybylnn C!bnk6<R'. a p. L.
Wie ·dzielnicowi rozbiorą mlęd:r,y so~ Stankewicz i>d:~;ytał ~)tolckuł p:;priedoiego ze·
bą ·przyi:rotowane nalepki
oraz Hsty bran•a, poczem p. Ą. Kasincwsk• pnedfo~ył Z&•
do zbierania ofiar w gntówee i ksi·ą~... branym spu1w~nd:"1oie Zarządu "a rok 1916
kach.
T-wo iało~one "os_t~h w tokn 1910, liezy
l~raea· \Il' dzielnicach rozpocznie qbecni<9 członków 1631, w tej licibio 1488 ch!ześć
si~ w nadohodząe.v

-poniedziałek. t.}.

dnia 14 b, m. Kwesta na ulicMh
ora·z 1,v lokalach publiczny"l1, odb~·
ilzie si1: 17 b. m.
Zt•edagowano odezw~. w celu o~
głoszenia ·w ' pismach miejscowych.
która zawieraó będzie prośb~ o 1ak~

najszersze 'J>Oparcie zabiegów
tetu.

Komi·

opłaty sa:pił:abaej.
zwr6clł sie
do Wydziału Zdrowotności publićzneJ przy ma:
glstracie łódzkim o zatwierdzenie projektu pod·
11iesienia opłaty dzlennei za leczenie chorób

...;...

IPodw1pi:s:a:eniie

Zarz~d szpitala imienia Poznańskich

wewn~tnńyeb.

do

'$ mk

2)

4 eh, a chirurgicznych do

DR. KOWNAR.

·o low·.an·1a
w. Delcie
Dunaj„
u
..
. .
. ·. .

żydów Suma udtiałćw Ciłonkowskich
w d1J. 1 stycznia 1916 r. rb 09,142,83,
'fr roku sprawozd11w~zym wykreślon:i 11 ezłon·

jan i 143
wynosiła

ków

Potyczek w 1916 r. nie wydawano 'l!upełnie,
natomiast wkładów oszc1ęfoośoiow1ch. 7.Wt6cono
Dtl tb 14,385,16 Na d:i:'e1't 1 sfyczoia 191'[ r. po•
%Ostało wkładów na rb. 188 471.27 B:lans na rok
1916. :t8mkn1ęto sumą tb. 283,838,54, a rachunek
zysków i strat-· deficytem w sumie rb. 1B 899,35
Posiedzeń członków Zarządu i Rady ()dbyło
s'q 22, na których m. in uchwalono zwi:6cić personelowi .biurowemu 25 proc. pensji, potraconej
z chwilą wybuchu woiny, w ogólnei sumie rublf
185. i postanowioDo Wypłacać pracownikom na.
dal, ze względu na panulącą drożyznę, całkowitą·
pensję bez potr~cań.
.
·
Z .odczytanego sprawoidan!a. komisji rewl•
?yjnej, wynika. iż kslegl i rachunki znaleziono

- Niema.
- Jak to niema~
A no pnn subprefelct. przyszedł
w uooy i ukradł szynkę. Widziałem
go wprawdzie. bo n\espa.łemt ale nie
. chciałem ha.łasu ro bić, bo zawsze to
·urzt;idowa. figura i tutł\j panu :po~
trzebny.
.

Przyina.łem Piott owi zupełni\

cję i ob!:izedłem si~

~dobyczą, więc teł'. ooraz mniei tyoh (stao11. ryb~olde1) F1J~dz1 urzędńlk nkntaków i rza,d zabrania odstrzału. cyzy.1 -pob1r,ra 16 .franków pod.atku
Zakaz ttrn 1odnak tylko tit\ papierze~ ad io_lograma. Ponieważ w.skutek po·
nie daie F;ię w prnlttyce przeprawa- leoe_n1~ władr,, byłem. uwolniony od
~~ló wsl{ute:C sto·3unh'ów panujących :r~w1zj1, mogłem soble utyć na ka-

w Rumniqi,

Duto sł.\1'8Młem o .przekupstwi.e ·i
O?iynow nlln:rnh r11syjsldołl, ale to com
wid~iał w Humunji, fo zda1e mi się,
moie Rosj(J w kozi róg zapędzić.
W maju wybrałem Ai(2 na jezlo.
to Uazim ua pełiłcan.v. Nocrowałem u
subptefelcfa N Zurliowce.
Dodaję.
1

wrnrze.

Polowanie na pollkany udało się
doskonale. Sliozny słoneczny dzjeń
wiosenny• lekki wietrzyłc

Teatr Pol;aki (Cn~1&1o1ana. OS)
Dziś dnia 12-go maja o godz.· 7 i p6ł wlecz.

po raz pierws..:y ze znak:;mitym gościem K Ka.•
dramat VI 4 a~acb
G Zapolskiej p. t. „Tamten". ·
.
· · .'
;..... W niedziele. do. 13-go maja o.goch., 3'·&
po poł po cenach· popularnych po raz cutatn
sżh.lka szkolna w 4. eh aktach p. t. .Badyle
i Pąki•.·

mińskim w roli Korniłowa,

Pr3'!edstawienie amatorskie .w Ko•
ohanówce.

w czwartek dn 17 b m. o godi; 6 po poł
odbedz.io sie w zakładiie dla umysłowo chorjcł
przedstawienie amatorskie, 1111. program kt6rego
sie: „Ostatnie dwa ruble• komedja w.·· jednyn
akcio M Monasterskiej, pantomina w 1 atc!t
p. t . •Państwo Safsodulscy", oraz. cz~ść koncert.owa w wykonan·u. pp G6recldego. Stybla. Hoff.
mana i wielrt innycn.

--

w fdzi.

Xinc-Teałry

,,Caainon <Piotrkowska u~ 61) .. lh-H
.Kr 6 1 y 11 nke 5 ó w„ - wstr2ąsaJąc1 dra•t
z tycia amerykeńskich młljarderów w 6-oiu wiei.

kich ;~:~~lna

śmlcnita. gra.

treść

obrazu w

połączeniu

z 'WJ·'

amerykańs_k.ich padn<r~za
·
1
"wr'aienie l podtrzymują uwag~ w1C1~ w ,o!ąg ł!tt
napłęsiu..
•
. O. gQ.d1
Poczatek ostatniego
pnods taw1en1a
.
<!li\
•
8
· m. ::..J·............
(Pr.,.e]"z„. 2'.-D
„„ 1·ś „„ ~ra '-• oJ·!l',
u 11 ......... 11
„ "'"' /
arty$tÓW

, OJ cie ci Trosk a'"-wspanlała tragedja z if'
".
rtystów.
·
ci~ ~braz ten-jako pochodzący ze złotej s~ .
1901 roku-)es, średniego wzro!Jtu, krępy i nosi
Ńordisk•-ma zapewoione powodzenie ~
krótko obcięte li:;:~lld włosy · . · . . .
·
Ubrany był w czarną kurtkę uczmowsk(\. ;wołenników~ gry Jdnematograflozna
~
.
i takiet spodńie, brązową cykllsMvlkę i kamaszena drewn;aoyoh pode.szwach .
.
• ..
.
Ws1cikie

wiadomości, dotyoząoe

ao

:&ag11l!Onego,

pr:iyjrouie policja kryminalna

-

Szanowny Panie Redaktorze!

'"'•
.,,u1!t•'·6u i •łewany·9nft
&.ii:; 'Wht.i;.l\ .w
' -" .. '

X Ze Stow.

.

. '

,•

Handlocwców :Pol
·Na ostatniem posiedzeniu, za~
·
rząd W związku 7.e zmi aną Ob OWlf\Zli ·
iąoe1 wnluty i wo bee zwięks1'onych
wvdntlrów administrftcy1nyc h, olcreśi°lł wysolrnM składki , mr.łonkowslriej
na mk. H>O s_kładkl n.a buclowt}
·
• •
własnego gmaehu mk. 8 --. ~reszcie
wpisowe na m k. 7-, ucJlwalaH\O za,„
~kich

A.1tyści· Teatru Polskiego,·chcąc uczeló J>t
mieć niedawno· zmarłego ś p. J:anust1' Orlińskie
go,-aktora i rezysera sceny polskiej w Lod'Zi zło·

tyli dz'ś w oddziale łódzkim Baak:.u Handloweg~

w

Wrrrsz:aw;e ,250 m :arek, jalco

zapoczątkowanii

składek i oftar na pomnik dla żgasłego artysty
s p. Janusz Orliński. lata całe praoul11,c wy

trwale na n;wle łódzkiej, zasłutył w li'Jttpdności
.aa skromny lecz trwałr nagrobek. Niech akronioy '
kamień mógitny bę(lite świadectwem. ciętkie)
i niewdzleczne} walki o ~~ukę i pol~ość 'VI Lo·
dzL-mieŚcle fabryk:, maszyn i warsztatów-.
· · Janusz Orliński mia.1 lł~znych : zwol~nlk6w
stosownnie 7.miany · o·a l .maja r. b~ i przyjaciół. do lttó·ych. przedewszystldem ~wra
W myśl usta wy decyzja zfirządU camy sie o Wsp6łdzi~łanle· finęnsowe, 1tiCZ niech
i cl, którzy go ni~doceniali łub byli mu ohoyw tym wigJędzie bę_dzie-przed·stawio- w lmle sztuki polskie1 :r:ówniet.r~k~ przyłotą dr.
na niićilnemu zebraniu· do formalnego budowy skromnego pomnika.
.
·.
~al.wierclzenla. Przy St.owarzyszeniu .
Prośzae uprzejmie o • umieszczenie pow1ż·
zawi zał si'"' komitet ~bierania oflar s:zyeh słów. w poczytnem piśmie Szanownego Pa·
" df\ ··
b ""'~ I
· d
.. · .
na, ląozJl'llJ' wyrazy wysok1ego szacunk.tt ł powapo omne , ,a rn

ny~h

Je na z zorganizowa- :tan'a.

-przez Główną Radę Optekuń_c~ą

sekcji wielkie\ kwesty: .~Ratmo1e
dzieci". Komitet zajętv iest zorganizowanlem · zespołu kwestarek i kwestarzy ; z l>Ośród stowarzyszonych.

·

·

-

Ze Zrzeszenie artystów
Teatru .P'o_lskfegi> w Lodzi

·o. Szofhr.

. l.6di. dn. 11 maja

~917

r.

kMrym ten szlaohetny cel r1ie riowiJak sic dowiaduJemy, dyrektor Welnreb otwo
nien być .('łbOitJtny i przylmuie· dllłsze n:ył w banku spoc!alne· conto .I tam. wszelkie
zapisy codziennie do wtorku, 15 h„ m, ·składki na pomnik ś. p„ Otltńdkiogo pr"S)lłać

włąo~mie w sekr:@tarj'a.ai e Zarządu.

.nal•ty. (Puyp. Red>

czasu, b.v si~ ptactwu 'przypatrzeć.
O He pellkan na ziemi śm,eszny i niezgrabny••o tyle. na wodz1e Je}i:lco ,się
l'USZ$. Wsadziwszy swój f)Ot~~ny. dzipb

Po bezowo<mem kr~teniu pod wieczór
dQjeohaliśmy· do
skał
północno~
wscłmdniego b:rzeguo W skałach tyeJt
.gnie!tdziły si~: puhacze. Po niedługiej

do wody, -poln1e za :rybami. Potem· chwili

··

""

zobao?Jyłem<parlr~

nieruohomo

. głow~ w tyl pr2;e~hyła i uau,wa w .ten siedzącą. Wyra.tale było wida6 olsposób zdQbycz do 1>ocltwy pod dzio. brzymie Młte oczy. Zatrzymaliśmy
bem. Pelikany na.brzegu siedzą;,wylde czółno i strzeliłem !tulą. Jeden z pU·
ra- na skurczonych .nogach z d~łob~m ha.ozy- odleciał, a dtugi ~mikł w ,za·

ozem innem. , A
to „inna" było w tym wypitdku prilW·
dziwie dobre. w jeziorze Ra.zim są
bowiem jesiotry i rybacy wyrabiają
łcawior. Kilogram hnrdzo . dobrego
dz1 wio 1cr6lewsk1 dak. Ph\rn oza· kawioru kosztu1e JHl miejscu parę
pli białe) warte 85 fr, są }>O~ądaną franł~~w. Przy :we)~ciu. do p~scatorji

Spolrn jnle) iel3t w koloniach ~za·
. pel. GnieMtą si~ one na wferzbaoh
qłbo w wysokiej trawle. Ctnpla to.
-pi~k. powa~ny a ~hiłn c:6apla to praw1

Teatr I Muzyka.

wzdymał

!2:aglel , n 'fali riie rriąolł.
Wnet uj.
rzeliśmy stado p~lł Im nów złożone z
paruset szturr. Część pinków ,kołysała siQ na wodzie, część wvgrzewa-

na piersiach opartym. Siedzą bez rn- łomie sJrn,ły. W kilku sekundach Matni.
olm 1akb.v za~u1!1ane_. Lekko czerw?" Torno1 był jut na skała~h i wracał
na we zabarwrnme, piór cudo~nie się :i.i zabitym ptakiem.
.,
bły~zczv: w słońcu 1 'Odbija s1~ od .fa*
Na noo . dojechałem do kanału
. snę1 fo.fl. 1 wody. ·
, · ·
. łt1cząoep;o· jezioro Razim z jeziorem
Podteohawszy na strznJ .. zahlłem . Sinoe. Na pio.szezystęm. wybrze~u roz~
iednego.- kulą 11 dru~łego ok~ł&cżyłem, paliliśmy ognisko z trzcin. Ryby :PO
łamh\e ·mu śrutem skrzydło~·• Cnłe drodzu dapa_ne Juh kupione wpeŚCtl:·
stado fld1eolało. ~rywnłąc si!'l. Miętnie torji upiek11amy w popiele. Potem
z łopohpJ'1 potf~>!nyoh skrzydeł.' Tylko ·czarna kawa po turecku. Na noo.uło·
pelikan okaleczon·y pozostatna.·wodzie ~yłem si~ w czółnie i pr&ykfrłem sk
i . sz:vblrn pły~e,ł. .· Pomagaj~c sobie sfof.hą, chtonh1cE\ od moskitów. Re~zt.a
wrnsłami puscihśmy si~ w pogoń. Pe- towarzystwa spała wkoło ogniska.·
li kan .. okal.~czony iestnlebezpteczny m
D6 dnia ruszyliśmy ku Portlei.
P;t"ZMI wr1I kl~m, bo dognany obraca. Porticł to najeiekawsM m,te1soe ~v e~- „
8 1~ ku myśliwemu i czeka ~ dziobem ł„~1 Dobrud~y. Jest to UJśoJe 1eziora
\~inłesion;vmJ. skurczotią szy1q. Gdy _Srnoe do mo~za Czurne~o. · ~Vod,y słod ·
się c,złowiek meo~tro~.n1e z_bli~y. szyi a kie z~ s~fnemi zle~a1ą ~ię na prz~~
wypros_towuje .. st.~, 10.k spuazez~1n11 strzent. lei .ometra: .w~aśme , w tyn:
sprę~yna,. a. dziób zawsze w twarz· ll}lejso~ Jest m1el~~na, łak ~.e wodi
~odzł. P:unfątkę po .przepr!lwi~ z pe: s1ęg-~. do lrnlnn, a miejscami tylko
l1kanem \V postne; przec1~t~) wąrg1 ko~tlo .. Fale morza . Czarneg-0,. W·
mi at. !farm Toma!· I11\ razą, zu po~no- .w~;e ruchli.we. yędzą . J>O. mie1ti 1 ;~e
cą wrosja, pokonallśmy ptaka.. Rewi~la .. fa •• białe bai a111<1, a~ dopiero trnllw.sz.v.

yo

te od ówc:6osnef.;o µrezydenta mini- Ja nn piaszczystej fa wie. "'Pelikany
strów Ex Sturzzy miałem plsm·o no- łatwo podteohnć możuay ale trzeba
leoaH\ce do wsiystkich władz. Wie" unikać ws~elldego ruch n. Wiosłu lj\q
~zorei;i1 ~.opl'Osiłem subprefełcta Htl nłgdy ich nie ziedzie. Natomiast kieko~MJ<~. przy 'ltt6rej
uapocząłeni dy wfuh.•. nomvślny. motna 1adąe ~a... '.{>uchew dostt\tozyła kiHrnnuście świe;. · na opór wód studlnch, t.oną w mch
św1ezo :r, Bukaresztu przywieziont:ii glem, na 50 k~ol<ó·~ się zbliżyć. Ste. życil i·yb.,
.
mąoąo rfła~łde luslro Jeziora.
szyuką. Hano mówiQ Piotrowi. b7 mi dzą-0 na przodzi~ . lodzi ze. strzelbą,
Sklerówa.liśmy teraz Mdt ku
(d. e. n.J
dał szynki do herbaty.
'
opartą o kraw~dz czółna„ m1afom dość środkowi ,jeziora, by poszukać łabędzi.

·~-·-·

. Z· Warszaw9. ·

11iI fo1'• pof1c-"1ta miellih. '- Un 4.-~ 0 •ehow-.
I~·:\:'_._:.•.• .· _f{up_~.. . pQ\IC)' - Hojoa ófl•~· ....... oko1f.
~~~·..

~=~a_onra_r3;,w~1 gl:Ą~oddl~wt·,~~w~-„ _oz10·linił~~
ł"'

Bada młejełut naazei atollo.y, ·na

'V

u

ff

V

od petentów, nie ze.w.sza zgo ni~
z rzee_,""_.
•f.anem
„La..._.e„'-'ł'l.1
.....,._„0_"'·
„ ·11". i9twm_
J
"'
.
„ ,,.

..... ta.eh

s_.·

i

a

kł 3 danyeh.

·
· ·
nsta~nłeh pos!edzeń .z11ak
·~ Rozwłni~tĄ energicŻnle pntez
tt~~cUleptow,ahJ.J>l'OlW)lct Ma_guttr.atu,. doty- Ołówm\ lłacJo OJ?łekrn10~l\ a.ko'a 'J>Od
111,~óltt~Y'. nowe1. potyo21k1 nueJslnei ·w h~słem _.~ą.tuło1e Dzte_ei• p-obudzUa.
". mie 75 mH1onów 11.H\?l'k. Po ode · of1arnośó ~pu~łfozną. Zna.ni dobrze w
rar1lu t&j deoyzlt Magistrat Z3.lromu- .Wari:;zawie fllantropi p.. p. R:ar-ol ; Ha-

ił~)edttem

iz

i.kował 1łl Tymonl!łowe) Radzie Sf3. lina Sz~~nlderowi6 na ·rzeoz ratowa~
Ji, po ~stwierdzeniu ~aś pro1ektu nia jubogł~1 dziatwy m. Warsiawy złoiffl•J odnośJJe władze. wystąpi do t)tf1 ii1n. nastf)pująeyc_h instytucji: .;...
Jtl~ie1 Kasy J>o.tyB~kowej o udzh1- Dht Tow. ,kolonti letnich 2~00 rh .• dla
Je k$$łe miejslnej tytułem ~aHo~Jrl rl omu .~dfowht dla. dzl!'ei 1000 rb.,
a :rzecmuą -połyQ~kę 20 milionów dla kuchni dla dziatwy przy uliey
2mllr~k pr~y stopie procentow~j .4 Widok o .rb. 600, tylet ·na mleko dfa
"od sta na _włlryn.k8~~ 2godnych z u- Ochrony M 8; po 1000 rb. na Mobelr
~obwałą Rad1 :nue1skun.
przy ulicy Kośeielne1 . na Dom sierot

_ Utdaw~r cechowa z. r. 1816 Ód i na .s~wttlnit) oraz tł~b~k p1'Zf ulłcy
dawna. hdt ókazałą si" prz&star~alłł\ i Żvt.n1e1.' W Jmłeniu ~aśswei e6reoz•
• ,walttlnvnłe domaga1ącą się zmian • ...,... ki Marji złotyH rb. 2000 ni. Tow.
ff'WOłana -~ tym oeJu komisja, opra~ Opieki nad niemowl~tami.
~; 'QC>a'tdi. -nową ustawę, ldó_ra była prżed........ Spółeczeństwo nasze zawsge aa,
1· :!lJiatem Jdl'k~kr·otnyeh
narad w Kąłe uyfo
sympatiam i
stowarzysz enia
· 8rszych _1
podetarsiy oh czaJądzi gimnn.styc"~e. dJn lttórvch „Sokół"
ęroieśloio~łf„ .•. Zmieniana po wielo· vowlnien .być wMrern. "Niestet,y. Sto96d')·zy łl nawet ocjrzuoona całko· warzyszł'nie to na terenie Królestwa
· „ · ostatecznie po-. wyałucba.niu Polskiego było yirzes1adowane przez
·jJt :te;d·nego 11. Lutosławskiego przez rząd :rosy1skL Nie zatem dziw•
p~~y')QtA ze zmhviami w jej nego, · ~e ·po odrod?1tmh.1 · si~ nSokoła"
, v;e wieJe rótnfąQemi afę zdarzały· eł~ w nim niedomagn nia,
ę}ttu Kom~sji.
Proj~kt tej u-. ~asł.ugu1f\ca. · by je iałrnn. rynhl&t u„
iy~~ dmaoh. złotony będzie sun!ęto.. Oheenłe łednak1 sprawy
t~w1 . etołfJOZiJego m. WaJ"4 SO~ołsk1e uległyzmhmie na Jepsze,gdyż
lrar~ciu Zlt:llisławowi Lub nmir, _je ułęły w swoje F~M sprawniejs ze i
"~;~łł~~u,
.
w.yrobi one te piej tycio wo jednostki
,·t-:04 $8tnego pocz,f;\tku wojny kup- kzero wn1oze.
·
,'.ff.·.nol~.r niejednokr otnie byli przedGl.
'_.!b_JPWlll Tjąrzekan ze strony ogółU kon·
·
k
---....
Jf:.218.WY'/JYS_. 1· b ralcpomm~
:11

. _.. „

l!ł'ląi_k_,u obywatelsldecro.

Tym-

"'
d
„. •.k ~"w~er
2iHO Stowarzysz
ostatnie do~ebranie
ogólne
e'·":QÓW PohJJdch naszej stołfoy.
t rzecim roku wojny orze-·
,.._._tkie
przesilen_ ie w.sl.iutek
.' .1..""
I")

~.v zmiąn,

jakle dokonały sifJ

Japońs1ra wyprawa

wojenna 2io·
Kiao.
C,;au znałduje sio w l'6k&oh ja.poń...
. . wo .Jenny: Dort
011 kó. w„ czy po wo101e
. t~n pozostanie owooem tanie-go ~zwy.
01~atwą Japonii, pr,z.vszłośó rozstrzygole. Oi~sto obiega.ją prasq Europy
i Ameryki pogłoski, it J11:ponia wLn•ótoe przyhnie urlział o~ynn:r w wo'nie, wysyJaJĄo wo}eka swe na pomoc
ewym aliantom. Pogłoski te były
stała

uwieńo~ona. slc<ies~.m~

rosyleko-11pońsłriejt
••„

Po

·
wojnie
kilkakl'otnf e poruszano w n~&Bi&
ropy i .Ame-rylcl kw-.eetie „&c5łtego
b e?.ipłeoze ń stwa • , ·kl.Jl.
wr.e po)""'1.„ k'
·oraz handlem 1łiarzmł6 m.a ru,

_nłe~
SWE\

bla~
łą.-N a·turalnłe• U daleki et pHJl!H:łośoi

roipatr.vwa6 ni& b~Zi4łPlJ. gdy~. ll.rłoby. to· pH~ł\ bezowoon1t, Hist~t1a
świata dowiodła, ił jedne -11uody

tracą swą lJierwotną pot~g~ ·inne
~aś wznostą si~ na wytyny i:ozkwimyl~e, gdyt poohodzlły ~e tródeł tu. Obec:nie i powytesa doktryntL hi~
koa.hoH. chc~<H~j tym apoaobeoo~ otra~M atco:1ezna. jest w,ykluezona. :gd;r t na1~
Japonji uwag~ swą wzgłęilern niej prawdopodobnłejnledalektĄJ>l'Z.y~złol8ć
i aympat)ę, oraz dać do zrozumhmła, pr2iynfesie nam ogólną f~d~raotfi lu·
lt wojs~()Wa pomoo 1el byłaby nndar dów oraz pań.stw. a która ordałeoinie
po~ądanf\~ Lecz „ifrni wsohQdiącego ustali stosunki p0łity.lrł nii~dsynn_rodr)
słońcs!' był na wszyatlde . ł.e propo~ we1, uwiglqd~fająo Jnter&s7.-e) rrmo1ni"
zyo1o głuehy, gdyt stosui~u al~ do czue oddzłełnyoh 1ednoatek p1,nistwo·

polityczneg o testamentu ~tnnl'łogt) "e- wycb. A' wit')o ekspansja ··po!Hyo~M
sarza, według słów któr~go Japonia i ściele z nią pQwh\3ana wałka <> .rymote· tyłko wte,nor.tn :r,brQ1nłe · ".WY- "nelr zbyfu, z tak'' aanią stJybkośGtą
Stf:\piÓ, jeteJi tyQiOWe i nf.eręsy Je1 Silt przenf'oso; s·i~ do Wi&030QŚCit I j&k!i
..., nie_bezpieozeństwie.
.· : ·
zostały do ~yełe. powołane. Oba.-.v. W wołnie obecnej, nie . Pl"~i· wi~c te~ ekonomistó w S!\ ~upetnło
muje Japonia wprost be21pośtt~drJi~go. przedwoze~ne. , Il n!lwet zbytee~ne,
udziału, ograniozająo ai~ tylko za- gd,v~. prPłemyał Europy .. 1awąae gó•
opatrzeniem koalicji w amu.nieiQ oraz · rowa6 bl)d~łe ;tutd .przemysłem jąpoli~
wys.vhwio na Jej fronly boló w.e, nie· skim. ·
··
zbędnych pr2iy kierowniotwle: ci~~Sta.n ęlronomlosny dą~•gb kra·
kiei &rf,ylerji japońskiej, awy()h in· tu. wyrażaj, nąile:pie1 · itatystyo~ne
struhtoróvv . Na skutek te~ iżą.<laó. nd"'. dane. Gdy wywóz pJ.Poduktów tabryn1i·
miralioH angielslrn·frannu!3kiei. krątl\ nyoh
góruje
nad
pn.vw~lli4M>,
(tskadry iapoóslde rio Oceania Spo· wtencsru1 handtł lłtdsJmy 'Mt w 1•0~-łrn}nym, by })rZeszkod;r,ió 8.l{Oji nie·· kwieię.
.

mieckieh łodzi pod wodnych,
WykluozaJą,«> dob' obecną., kłady
Za pomoo -powytszą zyslcafa Ja- Japon1a fłłtOfHlt~uje Roa.t~
atnunioi~
pon1u. od nljantów ~wych nader oen- oraz dtiJała i b:toó. wywós Japońeiki

w

na · kompenslłt.v. ł~os1•~ ~a dostawy Pl'~ed wojną był bard~o :nląaoao•u.1
amuuicH odstąpiło. Japonii pólnocną (w porównaniu z przywozem a to B
e~ęśó Saebal1nu. oraz ndzialiła ne_w- powndu iiaogół ru:zewntn.Ją),
ceg(> ,1t·
"'
·
ł
Jr.•-<
nyoh łr:oncesH w y,akr.et:oie budow.nh::·
tJZC~e tf)o~uegQ przemy8
u„·
.
....,--,y,
n·1 gtwa: ł_rnlei ~ela~uych.
· .
dy nie dorówpa w wykonanh1_.rnau1·
~ bry k europeJ$ą..
, ·· ·
.. IFiah
· ·
·.
· 11
Anglia zaś, ze i,wej stl'lWY• oho6 .Dl$ .1.a.
_·. • ......
· . . .· .
1tiechf;ltnie patrząe nn polityhę japoń.Najdokładniej Uusttują~~ Wa~:vsł.
ską_· w Chi na.eh, oddnla obecnie c_ały ko nita) przyto~zone csfry staty$tf'
Od ni~apełna łat pzterdziost u czyQtó~ dowóz do Japon1T-nra
·
J
\ wsze 11re
l wysi ł ki, by swą \.\wóz wytworów iudustr~alnych ·w rę ozne
·
• - od roku
•
nt apon,11
'
.
.·do ·roku
I!'
•
ee Japonii.
duktów
1$93
ego
T>roduko1ą towarową dorówna6, a na1900-ego wzmógł $lę triykrotnłe. (11

Ekspan·s1
. •a· · 1apons
• ' k.a

.

·Jrem Wfll"Ulllrów, wywołnnych wet pr.ześ.eigpąć industrię mootłrstw
I\ w handlu wewn~trznym i kontynentu .

,JAdnym słowem, Japoraja bbeenie roku 1_893 dowóz wy.uosił 88 mit ;o.
dt"ogą polrn.jową dokonała · tego, co nów ieriów, zaś w roku 1000~286).
Wojna ·obeona: dowiodln, irt prze. inne p3tistwa siłą or~t.rt r.dobywft6
· Dla dolcładniejszego _ seharakte·

Y,m Królestwa Polskiego. J~d~iębiorstw handlowych mysł. japoński . mo~e w 2'UpeJności musiały, a mianowicie .zyslrn~łn sobie
ry~owania. przemysłu , japoliskieg o,
, wiele ograniczyło swoją zadośćuezynió· po-trtebom własnego pie:rwszeństwo na da.lekiro Wscho(lzie. l>rzytoczym
y J.eszoze st11tystylc~ ·01"
• Natomiast po1awili siQ lrra1u1 B. nttwet. zaupatr,tvt ··.państwa · . Ekspana.;a· 1apońska nie )est:zu~ fr ową z
.roku·
!9U-ego, t. 1. okrea
;iiei, nie Jliaiący nfo wspólnego wojuiące w niezb~dne wytwory in· pełnie objawem ~ilrowym, gdyt nie Jrulminucy
Jny pokojowej wytwótózoś.
,elwem~. Ich i.o lnu·ygodna dustrH wojennef..
została ona. do ~yoia powołnną przez ci Japonii. - Pi·zywieziono .prodnk„
()ś6 gnębiła wy?;yskiem; do\Vystuozy rzueió okiem na spra. wewn~t.rzną
ewolucję
państwową,· tów za 1824 mfllonów franków;< wy
~qnym do granic nłemozli wych w~ wl).glow9t; w .chwili, gdy. wszyst· która ma na oeh1 wzbogahen
ie i
·
..konsument. ów ale ·i samych kie państwa wojuiąoe,· mniej Juh wi~.; pchnięcie na lepsze tory wł~snego· :wieziouo zaś· za 1524 m. fi. .
·~-• Pomimo to Stowarzysz enie cej doł:lrlłwie · cierpią z powodu bra- narodu (eho6 często kosztem 1_nnye~. portJllorl\t jeszcze pod·nwagę, łt eks·
.. Polskich rozwJjało się w ro- ku węgla~ tego naiwatniejs zego, za· narodów). Jest ona, 1akoby. rumłel\cem_ .wozie jRpo:ński polega głównie na w1·
jedwabiu, produktów spo1iyw·
·~ozdawezym pomyślnie i ozy- razem 11iezbednego ozynnih prze„ na oblio:m chorego, e~łowrnk.a.·
.
czych~ oraz wyt~or6w speojalnyeh
.:zytęm gorliwe zabiegi w celu mysłu fabryoznęgo, Japon'tt swym .
Budow~ gmachu
pntistwoweg~, s21tukl rze~blarsluej, p~roel&ny. ma·
nia hnudlu polskiego We• węglem pokrywa własne zapotrzebo „ trzeba rozpo~zf\ć od fundament u, a. nie
wideł l t, p •• 1o dojdziemy do w·nfo
ego i zewn~trznego, troszcząc wa.nie i' nawet w. dutyoh tloaeia.eh od lepienfa; rnozaiJd, słutącej do upięk„ Io
sku,
it ekspansja przemysłu _japoń·
·'.•sprawy zawodowo- handlowe„ wywozi go na kontynent Europy .. Nn· ·szenia szczytµ tej budowJi.
.
skiego,
nie grozi redukcją industrji
,... ,,)le :info:rmac.1a- i czyniąc stu- tnrałnie1 i~ ostatnłÓ, wskutek działał~
Uogólniając to . wszystko. wytej europejski e;.
·
·43ru"ę~d zbadaniem warunków w ja„ nośei niemieolrłoh -łodzi podwodoy<lh. powiedziane, mo~emy stwier4zi6;
it
Jeteli
obecnie
rynki Wsohodu
~ł.l>hc~anllel polskit znajdzie się po wywóz węgle. 'apoósldefł,'n
r.ost.nł ekspansja polityki· ,japonskie' jest zna1dują si o w :riQkU przbmysłu Ja"
~·t,11l~JJ1i;rromadr.ąo ma.terlnły do no·
i"I.~ :~,)~ ~~~,~~r

;

. . .~.,
• • .•..

r.nncr.n!Ą

.,,rednlrnwnn'fl'.

·

n

wi~~ niĄ trw;1.Ją.

P°.J5.9Jt_iego~

to tylko

dzf~ki wywołanym
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cielsko wychowaw czej w nie_j stan~H
ludzie starannię dobrani. nełni znp8•
łu i.- ofiarnie odcla:ni tej, naiwa~niej.'
szeJ z naszyc;h · spr«w 'narodowy on,
te społeczeństwo rozciąga nad szko·
{zkbła. Z wiosek i pót ·.Towarzystw a ll\ polski\ trosldiwf\ opiekf,2 ~a po„
średniotwem rad szkolnych. powołatyizn.-~ ·w ła,cznośei alla.
nyeh z wyborów i kół rodzłolełsldoh,
złem się w iyeh dnilloh by utrzyma6 'śoisłą łąeznośó p<Httifl·
l"Odzic6w, maiącyc.h szczęście dzy szkołą Ji epołeczeńi:;twem, szkoł4
dziatw~ swojf\ w szkołaoh i rodzioamł.
,'' wolnych od opieki rusyff.
:. Ł.VJ>U opadłego dziś sromot„
Myślałem, ., przeto, . te .. na prowa:udo·samodzjerfawrn~go car„ dziwszy ro?;mowę na. szkoł~. usłys~ę
a· w rzeozy samej· wszech· same tylko po~hwały i słowa. . uzna·
'biurokracj i.
,.
ni&. '.Cymózas~Jlf ;posypały si~ skargi
oła polska
tak niedawnó 1 ·narzekania . :W for.mie ostrei kryty, dzies1~ciolecie swe.~o istnie· Id~ zaró.w.no e~. ~.o programów . nauk~
.zaledwie od lat dwuch uwol- meto.dY: ich nauczania i samych mm~
"f}_ od opfeki caratu. Wywal- czyornh.
ją podczas pamiętnych dni,,
Narzekano prżewat.nie · na prze,
.<łi;Owych z niemałym trudem ładowanie p'rograb'lów· zbyt wiell~ą
int
H ośei4 przedmiotó w, na slosowame
samego ·t>0czątłm jej istnie- przy wykładach:metody~ utrudnia!ą
ó.q Qały nie szozędził ofiar i eej dzieeiom opanowanie przednuo.
, ~ b_..v szlrn_lę polską postawić tu, wykładanego nazbyt ~r-0bia.z~o
fj!;s-0Jom J?OZ10m1e, zg?dn;rm z du- wo, na nietakt nauczycieJiy nie um1eią„
~';~~u1su . 1 ~~magan1an;H _now.o~ oych z.jednać sohie .zaufania' i mi~ości
:
• e~ pedagog1lo . Wprawdzie bm mlodzte~y. wre.P.Zcle na wyrótntalll e
•• ,cJa rosJ:"i~lrn. tampw~ła w~zel- dzieci rodzin:ustosunłrnwanyc.h. zbyt
'{S•'ll!FccJ='Srod"k~m1 1 s~osobn~1 pr.a~1d~o: jnskrĄwe, co· nader ujemnie wpływ:i
:;:g~ .hijo~W„óJ polskiego~ szkolp1~t~a~ . na _dziatwę-:-rodziców, .nie mogącyc~1
;:·tj;ł·:n a szkołę P?1ską ·:etkaml 1d10 poszozyetA s1„:a.nl wy1J1tnern sł,unow1·
.:°:Uśi}~·ych. przep1ęów. ;1 cy~kul~rzr. ski em w mfeśo1e, ani te1; stosu n trnm1
. 1.ących. nadnó JeJ z~h_arw1en1e . wybrańoami fortuny
~usyf1kaoyjne, ałe z drug1e1 strony . z ·. . .....
.. . . . ·• .
.
.
_; slyszału się wc:ą!t, ~e do lderownic · · 'Ze w sk~rgach łych h_yło W!el
e
)-.~wa szkolą polską l do praoynauc zy- przesady, me ulega. wątpHwoścl, -S<
~1·-

•H'7.PdWc7.e~ną.
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prawdopod obnie · mieściła · ·sif2 wzbogaca ona umysł, ozyn( oałQwie·
prawdy.
. . ka Jepsli5ym, szJaołtetniejszym i dla
Dziwi mnie }ednalr, dlaczego ro· nal'odu swego potyteoznieJs~.yin. •
dzioe na posiedzeniach Jcót. rodzi-·.
.
c:Helskieh nle wyst~pujq ze swoimi . Konieoznym . ato!i jest warnu._
.uwagami, by wspólnie narad~ió się· k1em1 ~.V :rodzl~o 1 op1ekunow_ie ,ko,n·
nad temi u9'a1eniami i. jeteli potrze„ · ferench tych nie lekcewdyh s,ob1e,
ba usunąć zło. To6 mają do tegó byw!11l na niob i w dyslcU:J1a~h_wy·
najzupełnie,sze -prawo j po to owe powiadali si~ · szoze.rze, ~ez tadnyoh
koł8. potworzono.
. ·
ub_ooznyoh wzgl~dów, bq tylko współ~
działanie szkoły z rodziną in<>te do·
. J;>rzeJadowywanie umysM.w tńJo· prowadzić do po~ądanego oelll i wy.
dzłety szkołne1 ~rednieh i ni~sżych .dać błogie owoce~
· .
nczelnJ zbyt wielką liozb11 przedmio.:
Zhlitail\ si~ wakacje.„ ·,Naletafoby
f.ów ' zbyt rlrobfozgowem ich frakto· postł:lra6 się, by 1aknajwitJk sza lloiba
wa.oJeJTI
chyhła celu. Szkoła mn na·
A d · ..i.
a.. 1 j
ł
··
L
oehl1 niety lko r.hogacenfe
umysłów m o z.ie.,.y SZ.a<hO!fl I zw aszcza dzi 8.li•
Rk·arb_ ami ·wiedW.. ale. ·prze_ dow_ s~yst· „~Y miefękie\,pełną piersią wcł1'-()?1i;hi
o:tyweze, woń naszych Ia.sow 'i pól,
ki em ich rozw i pr3ysposo l>ienłe. do zapozraJn się b!lfie1 7' ·• nntm·A...
z ~:V"
samodzłełne1 pracy , naukowe1 bądź oiem po po1ekioh dw<ir~'<!·h i. oh~tAl'h
w, wyt~zyeb. uczelniach , bądź dro·gt\ · wieśnlac,;yeh.
,
:•

ale

w .~niob 1 spor& doza

samokształceni}l.

Nn.~ wał.nietszem ~e.ś

?l•ief zadań iest kszt.ntceni.eehara.kte . . . ,bpó?.11iona ·wL.1sua
rów,

dbałóś6

o

1idrowie"· f fizycr.ny. opóźnienie

\lf

spowodow ala

obróbce roli i' obsianiu

roz.wói pow.ierzone1 1e1 pi.eo~y mło-. jeJ w zl>ota jare. SpowódU}.e to o~
dzieży" wyrabinnie . siły woli i e.ner~ późnienie zbiorów o cały miesiąc oogji ~yciowe1., bo są to ceu11e wa1ory Jmi1nnie), do czego SłtJ też przyczyni
w późniejszem ?..yoin każdego i1Zło· i brak rąk do pracy na roli. W Niem.

wieka, a co zatem idzie-w ~yoiu ca: czech, we Fra.ocli, a podobnó 1· w
narodu. Nię lrnMa z rodzin· to .AnglH, młodziet szkolna w starszym
rozumie i dlatego .hYł.vbJ ba:rd:w.ri~ wieku ochoczo w roku zeszłym sta„

łego

mieisc1J° rrnrjlldycznie nr1ą.J7.ane kou-;, DtJła do tej praey. I u,:ąatl
poWie:.
radzymińskim ."i łuko91skim hartemat post11latów wy0howaw czych, ·oorz~. warsza:wsoy z)echall . do d:wo·
rn·zyf'.'.:zem glówną rolę ~rnć powinno rów, 'odwiedzając 1e po .k:oł~I I u.j~li
wpa·anie w ogót, ~.e nn.nkę w szlrn- sifl gorliwie . pracą na roli, n\etyllrn
lach pob~era ~i~ n!1~ dlit lrnrjer.v tv!- dworskfo1. ·ale i włeśniatMJ, .za co

w

1erenoie z rndz1enml i op"inl{:urrnmi na . cle

ko, nie dla patentu, !ecz dl-0tego, ~że im wlnściciele

zieinsoy

j

drobni rol. ·
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pnez W6jnf} warunkom
·D1JD. ' .
«

•

i

. Y· • .

.
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Członek. frake11
znaozył, ~e dąt~nin

·.

.

.

. .·

mem1eckieJ . zanarodu .J>olskJeg~

musz~ l~ar~omzownć ~ ~nteresamt
n~emiecluenm taka. tet -polityka m~iSl by~ -prow~d7ionn.
Plan °P.al'CI Ą
za~2i~d 7~eń poi.tycznych. DR armll polskie! Ili~ wydaje mu się. ba~dzo. odEurop~,. gdy~ ni~mieoey maszyniści powJedn! m~ .zwłaszmrn, _Jeśl 1 81 ~. 1 ~·
kole.jow1 uzyskali tako\ve za.twierdze. wz~.·O~dm l>e~ne mu~tró1e• . Admrninie 1 legnlizaoJę przez władze zwilliz.- stracna rosyisJ:a ~tarałn 81 ę ka9:dą

posadę urzęd~ 1 cza obsnd 7.i<~ os?b~mi
zapn~~ywanm nnrodowo-_rosy7sknn~
Dopóln
Polska
zna1dufo }ut
sH~ -pod administrac)ą
niemiecką.
z vowo.
d ów technicznych jako też 3 · µowodów bezpieczeństwa. dla niemieckiej
i ty do ws kie i m nieis1.0ści, ni 6 rn ot.na
utworzyć sądownictwa polskiego _
ryozn~.J, w~noszą Bh~ n~ sz~zyt OHm- Zaopiekować się u Ciskanym U w ·cię~.
pu .. na s?iezyt ro~łrw1tu l doskona- kicb warunkach ~viącymi tyda.mi ..;..
łośe1.
i t b . k.
· a .. t
„
.
. Ula swia.ta rozkwit .. kulturalny i:rec~ie~~iąz Iem a IDlnlS racll ~leoraz eko.nomtczny Japon11 mo~e być
·
. . .
tylko ~jawiskiem, budzącym radość.. Jeden z. przedstawrnieh zarządu
Narody ograniczone, ol'a?i śl&'f>o~szo- :wo1ennego zaznac~yłf ~e. Z~l'zą? w~win!styc~ne w strasznym i bezwzg!ęd• ienny ~ardzo dobrze po•m~Je ciężki_e
nym ~walozaniu wszystkiego, oo cu- poło~eme 11rzemysłu tak~e 1 w Łodzi_
d.:t4e, .tracą bezceJowo naj~ywotniejsze ~fo 00 Młotono na µrz~~ysł w lł!asiły . s~e, . ~oprowadzając s:ebie, Jach o~UJ:><>Wanych, mnb!ał . ró\~me~.
Jak rówrnef; 1 tnne narótfy do zgub- czę~to zme~ć prze1!1ysł ni~miecki. ~e
neJ·· ruiny·•
tu
J . owdzie musiano się chwyc1ó
środków
surowych .ma swoią -przyM. K.
ozynę w absolutnie '.11iezb~dnej potrzebie dla wo1ska a iakże i w tern
te w wielu wypadkach ukryto tow·ary
Jtla nas niezbędne.
·

1łU powy~szego, dopiero przed rokiem
t. j. 1.6 lat późniei.
·
'"' 7 .
dk·i
hl'.
.
n ypa
. s t oryoane
krllCZą
napr?'~d,~ ~ur.z.ąa Jedne na~o~y, pozo:s~wl&lf\?. im tylko _wegetac1ę _f.rady.ll, ong1s przeiyte I rzeczy~1stośc1,
nne,, z~ś lud~ mo~ą ew.oluc11 h1sto.

f

-

publicznie , podziękowanie w pismach warszawskioh. Czyby .w roku błetącym harcerze łódzcy

nicy, wyrazili

uie mogli pó1śe za przykładem war-

szawiaków, ~ądaiąo wzamian, by po
rtwo:raoh. i chatach przytulono na czas
wakt;icU. t~ dziatwę, za drobną, by
mogla stann4. ·do praey, a jednak tak
ła~uącą ś~i;ete,go od~ywczego po:
wietrza. ws1 1 prostego, ale zdrowego
poiywienht.

posłów 80 c.-dem. omawi~ł czyeb różnego typu, i szkoły 8re,
polskie i nadu~ycre. dnie, 7 internatów dla uoz4ee1 sił)
urz~dnikói1'/ · .
młodzieży szkół średnich i HS szkół
Postt2powleo · wystąpił przeciw zawodowo-rzemieślniczych.
admlnistraoji na Litwie. Zmiana w
Z powy~ej wskazaDej liczby, 704
praktyce 2Jarządu jakotet w osobie .zakłady należą do typu sikół 'PO·
kierownika jest potrzebą. .naglącą. Pa- czątkowych i ochron . ~ nauczaniem
zostałym w Wilnie biednym tydom z ogólną liczbą 36.~13 dziecilJ z nich
potrzebna jest opf eka i• n Je powinn~ 489 zakładów znaHni~ si~ p-0 w·siaeh
si~ dalej tolerować, aby w okupaoi1 Al ilośó dzieci, pobi 'l"-.w1ovch~ .w nich
główno-dowodzSeeego . na wschodzie naukę wynosi 20. 957 i 275 zaJdadów
:postępowano taklt JaJr dotychczas. - w n;iiaci}oeh z· Hi 556 il~4ećmi. PnzoStosunki rolne nie. były dostateegnie stałe 227 ,;a.kładów z 11,911 dziećmi
uwzgłtldnione, uprawt}.zaniedbano. - stanowią typ oohronek 'li nauez:aniem
Mówr.a wypowiedział sit) 11astępnie w i z przytulh'lkiem. gdzie dzieci znaj.
kwestii aprowizacji i dostarczenia su-- dują, oprócz. nauki> całkowite utrzyrowoów. Przemysłowey polscy winni :manie. Z nich 137 zakładów z ~,932
być uwzględnieni przy robotach pu- ~zieómi urządz~no ~a wsi_; l~O żakł,a.
hlioznyeh. Przy reprezentacji w Ra.dz le d~w r. 5. 980 dz1.e6m1 zna1du1e się w
Stanu, jakote~· w szkolnictwie l wsze-' ~1llas~ach. Ty~ ~posobem z ogólnej
rzeniu cywilizacji mµsza.i równiet zna- 1lośc1 48.42~ dz1ect 11,912 (t.. i. 2U
Jeśó specjalne uwzgl~dnienie mniej- proc.), ~orzysta!o z całkowitego u.
szości narodowe.
trzymama w mstytuo7aoh O. K. u.
.sekretarz stanu~ dr. ~elffe:ric~, Na. wsi rozmie~zoz,,.~no _ogółem 476 .
ośwrndozył, ~e wytyctną lmją ad mi- zakła~6w Z1 26,8u9 d;..11ećm1 (M,ł proc.).
nistracH w - Polsce jest pogodzió o w . m1a.slacu 405 zakładów 21,539
J'Je .mo"',no.ś"1· ntn:re··sv. -. iemi·e„ki"' i· dz1ećm1 (44,5 proc.).
.y,
....
"'
„ " . v ""
polskie.
.
. .. .
~ers~u~l wyehowawczy 1_ nau.
Wobeo pieczy nad. interA~ami 0 _ .czye1elsk1 Jtczy 1300 osób. Kontrolę
kup· ow"'nel"J'.0 kra;·u, ·.yt.knie-,h R~ ied- zakład. ów wyciiowawc.zych C. K. O.
a
"'
I
nak granice
przez ostre wymogi'-! woj·
~pe ł mają pe ł no~ocnrny o kręgowt
ny, w której niemcom ohod?.i o byt., I 6 fa~howych rnsp:1rtor6w szkolŁatwo jest mówić~· piękne słowa pod nych 0~1azdowyoh. Działalność
~. K.
adresem polaków jak to uczynił Wil• O. w k1e~trnku narod,°';11 o-wyoho'Yaw.
son, trancuzi i anglioy, dla któr.vcl1 ~zym obJ~ła całe panstwo_ rosy1ski6
nie wchodzf\ w rachub~ iadne .·własne 1 dochodzi do na1o~ł~gle1szyeh na.
1nteresa, łatwo, jak to takie uczynili wet p-qnktó·.,v SyberJI l Kaukazu.
roRjan·ie, którzy uwataif!t P.olskł) . za
Zad~nie - iak stwierdza prasa
straconą pod wzgl~dem mHitar- polska w Rosji - nie było . łanym.
.
...
twem. Zakłady c„ K. O.~ . rozsiane
Je:teH Aię zwa~y..:.....powiedział ~e· przewatnie po wsiach i małych miakretarz stanu~w iakim stanie rosla· steczkach, cz~stokroć odiegłyoh na
nie pozostawili Polskę, nasza adm i. setki wforst od Jro1e1, miały do zwatnistracja jut d~iś moie wykaza6 po· czenia niezmierne
trudności o:rgańi·
1 1
wa~no sukcesy. P~lncy w : swych ~acyjne. l :rzeba było wynaleźć perskargach nie powinni . zapominać, te sonel, któryhy chciał noświ~ció się
ojczyzna ich tylko nami naszym zwy- na rzeczywiste wygnanie, zda.la od
.
f..
R dkó
·
cięstwom mote za.w· d zu~oząu
swoj~ o"ro
w. J:ultura l nyo h • w ś r·ód
. ob ce-

r6w.nfeż

· · ~lłość ' ~aś sni weczy e:lrs:· pansi~: Japonji. Zniweczy ·1ą dlatego,
tt•t:odustrja przy pomocy m&SIJD.Y -- (Według „Bert Lokal•Anzeigęra•'.)
·
·
ja,k ju!t wyt:ej wspomniano wiel„
Komisja główna parlamentu Rze.
kich ·zakłJLdów fabrycznych Europy
·st&kro6 wy~ej stoi, . ani~eli, przewa~ szy lrontynnow!lła wczoraj dyskusję
.· !a.1ąey ieszeze dotąd japoński wytwór nad stosunkami w .miejscowościach
okupowanych i. zasta'nawiała siE) nad
·~nr.
.
....
W n1inrfl wzmagania si~ kapitait- :~.'Jtnkami we wschodniej
oku.!.
tmu japońFlkiego, wzmaga si~ równiet
"'
niez$dowolenie wśród mas robotni·
,Jedl'ln '7. -posłów part. posl lud.
ozyoh, . które . pnwie, ~e do roJm obstawa.I v,·t możliwie większemi u~
1900·ego, były zupełnie bez wszelkiei stf)pstw;tmi. dla przemysłowców pol·
·prawnej obrQny przed wyzyskiem skfoh m. Łod7,J, aćzłrolwielr ez~ś6 ieh
kapłtału. Robotnik zaś~ 11rzy oi~żkie1 na poc!Zątku wojny nie zacłtowywala
praoy dzi&nne1 (od 12~11 god'-iin), za„ si~ bez zarzutu. Nie wchodził w to.
rabhi)e;c od ~o. do so koJ.l., nigdy nie ozy polityczne ukształtowanie PoL,L ·
b~dzie_. zdolny doskonałością . swą było dostatecznie . przygotowane i
:prześc1gnąó robotnika . europejski~"! ozy p-roklamaoia nie. była przed.~ezes
go. - w.yżezoś6 tedy ..ekonomiczna ną: zaznaczył tylko, te dała ona po·
p~oy robotnika japońskiego jest wy- lałrnm zao~rn,tek dla ich narodowego
ldUQzona.
. bytu państwowego. . Sprawa polslra
·· ·Ob· · ~ ·· " ·d
h
.
Jlltu~i jednak byó da.fol prowadzon~
:
. ecm~, 1.ue y rue rob~tmozy, do 1ak1e~oś definitivum. ,;właszoza
~a.tac.za eora~ to szersze. kr~g1, :robo. tak~e w interesie niemieckim. Myśl
_.moy ·Japonjl poozyn&Jf\ si~ łet łą- 0 .
· .
·
. . ·..
ozyt w związki ·awodowe J t6
ł ;. . eneritł·Gu.bernatora
Beselera zda.10
l . st u · ł
h
' eh fet 8 0 slQ mówcy by6 dobrn. ma ona wszakna klr Y w ha~nyo ;:wyo. n ere"."~ ~e. -p??:esłankł· org•rnizA~vine.
Gdv·
S W .. · ft.SOWYC
i
e11.0U()IDlCZnych, byśm"łl" mieli ·~łernliwośó' i wytrzv•
.;broniąc oztonh:ów swyob -p~ed wył ,,."' . b
ł'd • ·
·
·.
6
~yskiem dzikłci tąd~y kapitalistów ma. 0 ~.'
a Y po nieść . auto~OIDHl
j~pońekfob. Ju~ 1900-ym :roku robot- . Poleln KongresQwe1, .. t.~ ro-zwól go·
nicy_ por.t?wi w Kioto i Osace, utwo- ·;:0::rezy wysze~łby 1 nam na ko-

0
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HH7 -roktt.

Jeden

komuniłraoyj·

•

rzyli · związek · ·zawod<>wy. Ueząey z
gó?f\ 30.000 ozłonków. To· samo uczynili maszyniści kolei ~elaznych oraz
robotnicy innyoh gałęzł ·przemysłu.
. Połączenie si~ maszynistów .kolei
ielaznych w syndykat zawodowy.
było taktem bardzo doniosłym i wyprzedzajE\CYm pod tym wzgl~dem

ma1A.

?i

sp'l"Mlf,y

i·.

w.

przyszłą samodzielność;

jest' go otoczenia; trzeba było znaleź6
by mieszkania, sprowadzić choć prymt~
ponosili wspólnie ofia l'Y' eięUti ej wo i- ty w ne przy bor:v szkolne, nakonloo
ny. Niecierpliwośó. polaków tak~e należało w wielu bardzo wypadkach
wobec Rady Stanu i zarzut, ~e budo- zwieźć wygnańców o , setki. wiorst,
wa Rady Stanu 2.byt pow9li -po~t~- ~ebv mó<lz iltworzvó Ot!nisko nanki
pnie, są zro~miałe, lecz pominąwszy i myśli polskiej..
niektóry~h ·wy.
stosunki wojenne, wielld. rozdźwi~łr padkaob instruktorzy K. o. znaiw
Polsce na 'f>Olu . wyznaniowym dowali pomoe wśród miejscowej ko·
i narodowościowym, a ·przedewszyst· lonH. polskiej, dawnie} osiadłej _;_ w
kieip .na polu stronnictw .. wrąz :;; cał~ większoś_ci
jednak
miejscowości,
kowitym. brakiem wys7ikolonyeh u- gdzie siQ znajdują zakłady . wyoho·
rzę~ników-:--czyni zadanie pod:wó1n!~ wawnze C. K. O., w wioskach i osa
ciętkiem.
dach · wśród· głuchych stepów, .nie
Sekretarz stanu omawiał w koń- spotykano rodaków, dawniej osia·
cu motliwości innych. .· rozwii.tzań ·dłych i nale~ało lfozyó iedynie n~
1
kwestji 11olekiej 5 które · wszystkie"t są w ł asne sł. y~
nie zadawalniające i doprowadziły do
Około szkół grupuje sił} zwykle
niepo~ądanyeh rezultatów i doszedł całe !tycie polskie w danej miejsoo·
do wniosku, te zapowied11iana przez wości, co tern bardzfoj uwydatnia
moea;rstwa centralne w .drodze pro- ich znaczenie.
K.
u wata orga- ·
klamaćji polityka, polska> tak~e j dzi- nizabię sieci szkolnej za ukończoną,
:h.!1-~J.eszcze jest jedynie słuszną.i mo- jakko~wiek ciągle jeszcze napływają
,
tądama stwarzania nowych zakła·
warzyszenia złączyły siQ w jedno j
dów.- Niestety, środki posiadane przez
tym sposobem stworzyły organizaoj~,
O. K. O.t iakkolwiek bardzo znaczne,
opartą na silnych podstawach finannie pozwa!ają na to.
,
sowyoh.
.
.
to tet

rzeczą sprawiedliwą i konieczną

·w

c.

Szkoły

polskie wRosił.

P~rtraktaeje skońozyły się jednak
tylko na złąozeniu si~ Harmonji z To- ·
Ja.ko iedno z na jwa~nieiszych
warzystwem imienia Szopena., poza- swych zadań Centralny Komitet Obytern wszystko pozostało po staremu. watelski ·Krolestwa Polskiego w Ro~
Mote obec1iie przy silnie rozwini~tej sji, u~nał opiek~ nad wygnańcami
powszechnie idei zdemokratyzowania w kierunku . oświatowe-wych~wawspołeczeństw, myśl ta. ze wszeeh czy~, wyohodząo z zasady, tA na1~rostot~ wiejskiego styeia, śpiew·· miał' godna poparcia zamieni si~ w cenn1ejszym. materjałem lu:dzki.m dla
słowików
.
.
·
· t pą· k ol enie, . na··· k tórego
·
l t 1Jk fonyohł śpiewaków leś· ezyn.
.. 01ozyzny.1es.
nych.
.
..
.
n
e
y
o
wp
YUf\
na
zdrowie
T.v.
raz"".
m
·1.:n·1·
....
1·atyw"'
..
.:a„.
ło
Toba„ki
d
.
.
.
fiz
t 1
ł d i
·" ,...
u
v
"
u...
.„ .. spa me w znaozneJ .m1erze
· yczne e m 0 z ety, ale i na jej warzystwo .imienia... bzopena~ uch. wa- w1elk1 czyn odbudowania ·. zniszczo„
dnohową 1a~ń. Nauezą ją od dzłe- 1
ciństwa
kocP..a6 pieśń, t~ osłod 1 1 łud1i- a1ąc na og6 Inem zebraniu .w dniu 6 nej przez klęski dzieiowe, }:>olskt.
ki
~ i
d · h
._
maja r. b. 'f)rojekt złączenia si~ z
W tym celu Komitet. w ciągli
,ego yr. a w mac doli i niedoli. ,;Lutnią";,
która· ~ówniet wskutek pier~szego !oku ~ziałslnośei na wy. Mówi~~ ~e. ło~zianie mają wielkie· niedomagań f)nansowyoh wiedzie o• gnamu._ roz_wmął mezmie~nie szeroką
nm1łowan.1e p1eśmt czego dowodem hecnie . suchotniczy ~ywot. A była a.kej~ · l Of3Jągnął w tym kierunku
zrrn.czn~ hoz~a stowarzyszeń śpiewa- to pHecie~ w Łodzi najpowatnleisza -powa~ne rezuł taty.
ozyoh I apec1aJnyoh chórów, istńie1ą- instytucja. śpiewacza i ma za Śobą
Liczba 48,425 dzłeei, .· znajdujących przed wojHą, Samych polskich sporo Jat pi~knej tradycji.
. cyeb si~ w. poezątkowyeh .zakładach
stowarzyszeń, upre..włających śpiew
M
· ·
wychowawczych C. K. O., :rozsianycł1
muzyk""."{. _i. sztuk"'.
szopenistów
'i- ·dra.matyoznn
"" było'
ó· d ote
·1 · za· prz.ykładem
ś ·
I
na ca łym oillSzarze -państ wa :rosyj•
p~zed WOJ!}Ą at fi, mianowicie:· Lut- 1> ! ~ rnm · J1Ie.":aoy po scy w. Ło- slrie·go, w najbardziej nawet '-0ddałoma., Lira,.. · Harrnonja., Tow. Jm1·en1· ...„ mi
dz1 ś.1 i stworzyć. St
Stf2 uda w ·na.szam nyc. h _,ego.
-1
k rańcaoh~· .· .wymownie
Mam.· uszki,. Towar"ystw"'
. e zce powatne
· owarz.
yszen1e
"' po d W:'1gł~dem wyehou
.., ·muzyczno•
wa
d
.
I
.
k
łt śp ie- "'1:1w1~ d czy,·. x.~
0
dramat~czne im Szopena, nie licząc
~' go me upraw ~łąoe · u pieśni wama m. łodzie~y C. K. O~ spełnił zakrót.ko is.t. nletl'toe~
Arfy
i
chórów.
"'p1'ep~lsk1ej,
I-i
'
„
bhtszy"ll foteli
łata 11 nie .. teraz,
. . to w naj- szczy t me .sw ó'1 o b owiąz.e.k ·. naro. dowy
waczy.c.·. h pr· ~y ró""'ny,..h
· · ·
e po wo1me.
i spo ł ecz:ny. .St osun ek Hośei dzieci
'Li
....
""".... odowy,..h
....
stowarzyszeniach. Wszystkie one wal·
Ha! Lepiej późno:o ni~· nigdy.
lrnrzystnjącvch . z dobrodzieistw .• o~
cz~łr z trudnościami natury finansoJanus&.
światy,. <lo ogólnej ilości 383,794 wy~·
WeJ 1.p~zewa1'nie. wiodły tywot su...
chowań. ców, . będą.cyoh,.pQd.upiehą
ehotmczy„ Na par~ lat przed wojną
......._.
C. IL O .• wyra~a się .
liczbie 14
powstał projekt, by wszystkie te stoproc. Ogófem C,. K. o~ . posiada. 98 t
początkowych zakładów '!Ychowawft'll
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Komunikat niemiecki •. ·
H_f!R.LIN.

(U.rz~dowo).

Wiełlrft

Kwatera

Głównn. 11~gc

maja:

woJoy•

Wschodnia widowno
D3iałalnoś6

bojowa

znaczną.

była. nie·

ZochoJ.tda i.uidoi.vnia ·

woln~~

·Front wojsk gen. feldmarszałka
K$. Rupprechta Bawarskiego
„

Dzi.ałalność obustronnych ar'.ty·

l~rJl osiągnęła wczoraj na całym

cie

bojowym

gwałtowność.-

pod

Arras

fron-

więksZil

Oz~śoiowe natarcia anglików pod.
Ftesnoy, "'Roeux i pomiędzy Monohy
a Cher!sy pozostały bez skutku. · .

Podczas

usiłowania

zdoby~il\
o.to-

sztu~·mem BuHecourt za pomooBe

cz.em a, nieprzyjaciela odparto wśród
ob:fityoh strat.

NOWY KURJER t,ODZKf 12 ma1n. 1917 Tolm .

. ;~·'f0:'.');J~nt. Nl~mie~kiego

N~stępcy ..
Na . ~Ałi;toonym za.chodzie
od
Tronu.
dw~roa Jro.ie1owego w Wilejee i w O·
kohcy na wschód od Kisielina nasze
.~;~·.f Pe _wfigl~dni~ spoko1n&m p:t-zad- d~iał~ ob,ronne strąciły dwa bttawce
.•.11„~6nłu; .Po~ vy1eezór smo~u · zwi~. n1emieck1e _w kierunku Włodzimie
,;r;Jrf!Jł&, .· s1~ dz1ahtłno~6. bo1owe. po- rza Wołyńskiego. Latawce te. spłon~
.-~ mJ~rl71y Sołssons a Reims.
· ·

··

ły. Lot.mirów wzięto do niewoli.
SHniefs$'a walka artylerji wsze!-.
Komunikaty· francuskie.
r;J!łfgo· kalibru ,roz~ijała si~ szozegól~f:tt1;~ na drod~e So1ssons - Laon~ po
PARYii. 11 ma}a.-:-:Urzędowo do~
;_~·:oE>yawuob. stronach CraonneJ wzdłu~
·
l{"~łkanału Aisne-:- Marne, w Szampanji; noszą 10 ma111 w poi: ·
wlałclclel tkalni metalowej,
· ~raz mi&Jsoam1 w Argonach.
w. ciągu. nocy ' ~o dośj słnbyoh
.. . . ~18 powiodły się ataki francuskie na~aroiach -piechoty, nieprzyiaciel
zmarł w piątek, dn. H mail:\ 1017 roku, o godz. 8 wiecz.,
· mi~dzy »Górą Zimową" fWinter- usiłował daremnie atakować . stanoprzeź-ywszv lat 46.
rg), a. drog8! Corbeny - .Berry au wiska . nasze w rozmaitych punlrtacł1
Wy prowadzenia drogich nam zwłok z lniplfoy przed.: jak ró.wmet pod Prosnes.
pog~zeb?wej na sta_rym cment.arz~ ewa.ngielickim, nastr:tpi .
Che min d ;-s Dames. Wsaystkie ataki
w niedzielę,, 18 -ma;i;i r. b .. o godz. 6 po poł.
upa wojsk generała-feldmarszałka. te roz.ch wiały się w naszym ogniu.
.SHny
kontratak
na.
stanowislrn,
. O ozem :rn.wfadami:.l. krewnych; przyjaciół i znajomych
Albrechta' Wuertemberskłego
w meutulonym żalu pozostała
· . ,
lrtóre zajęliśmy w olrnUcy Chevreux,
~- . · cNie zaszły tadne szczególniejsze spotkał ten snm los i nie nłogł;v ·one
Rodzina.
· / w;ydarzenia.
przeszkódzió nam w uczynienrn niejakich. postępów i odzyskaniu kilku
'*
*
umoen1onych punktów oparcia. W na
/1( iw• wa~be w powietrzu i. za po •.sze ręce w padli je:licy i jeden 1rnr·a-.
·.c_(,\ ogma <>bronnego st:rąoono w bin maszynowy. Odwrotnie wykona- nerał zarządza utwor~fonie nowej :po- ua tę. sam4 chorob~, tylko w gorszym
·._ -.1.(l maja :W latawców niepnyja- · Hśmy odosobnioną opera~1Q przeciw- t~żnej armji celem obrony stolicy jeszcze stopniu. Nie jest jeszcze ·~rn.·
.-słpoh i ·l, balon .na uwl~zl. Po- ko północnemu stokowi płasko;wzgó- j obywatelskiej wolno'ś'ci przy pomo- 1Jó2oo nn. leozanle te) choroby, lecz
; < ..

.

I

ćzniky. Richtbo.fen zestrzełił,swego rza Vaucie:re. Operacja

ta

•ńika„

WZH\Ó

uń1oiliwiłn ey reorganizacji
wygraną i okręgu.
·

zapasów_ rezerwy nic
„. , .
·
Jeńców. Na wszystkich tych Nowi urzędnicy do · okopowa„

, a porucznik Gontermann 20 prze- mu~1 )?owiększyć __ naszą

odciniraeh walka_ nrtylerjt była dość
o~ywioną..·
· · , ~-

Front macedoi\ski.

·onowne ataki francuzów i ser„

·.• :_.:-n_--_.:ón}i~. dzy Oerną a Wa:rdarem
P:ARYZł. n ~a.ja.-Uez~dowo do.
.f!
ł
noszą 10 · ma1a w1ecz;:
".:,doła y nic zmhrnle· przegra··
·
-1 k
1 li ··
b itwie.
·
N "... ··półr1ocn_..,,m
w- s"'ł1od"1'• od so·1sJfZ~I wo,s a ·ma OJI w
.f
v
F.J
„ cątto je w cał-Ośoi.
sons 1 na Cliemin des Dames toczy
si~ z . przerwa-'!!lli w~llrn nrt.vler)i ·w
Z don:iesi&ń ·wojsk wynika, it od'cinlm Le R~>.vere i na vMnoc.v Od
.17J_yjaoiel w oia,gu swych tr~y„ Brave, gdzie.· a.rtylerhi wy!urnnła. ·się
Q

,,,~h dare:m~yoh ataków poniósł
,. gólnie oi~tk1e straty. ·
,~;IM•rwszy G6nerał-Kwateirn1łslrz
'~'"
I. ud end or ł f.
·

w~ sukcesy- ·łodzi podwodnych
/nie Atlantyokhn. , Zat.optono
woe i 8 f.aglowoe o pojemnoś~
~PQO ~onn reg. brutto.
Wśród
~fonych okrętów. ~najdowaly sil)
-~ nast„pu.)floe:
Uzbrojony·. pac · angielski „Hawildo.w", 4911
: ładunek - oukier. następnie
lt&e parowce uzbrojone i jeden
Jęc- z ładunkiem, zda.je

si~ ba-

~.-Jdóryo.h nazw nie udało si12
"" T tsy „dgl owee wozy
i ł do
dzi u.

i ładunek drzewa~

· ·8.tabu Admiralieft Marynarki. ·

··omunikat rosyjski.

··
'TERS.B{JRG. 9 maja. - Wielb geńeralny donosi 8 maja:
01>~~ ąachodni:

. kierunku

Telegra.my.

..

Gazeta„ . Wieczernieje. :Wremia"
z 1 „ -~ k ł: t
się, _że do okupowanej
B:EoRmLI•N•s•ll on'- Y u~VyjJne.n: „
ozP.ści Galic,J"i wschodniei wysłano
rnmisil
~
t1
10 t t "y·n,0· ma7a
1 - ' v ·R
J·u~ nowych ·urzAdnjków,
·cieszncych
:
<
ns
.Y
u..,
J
.J
par
amentiu
""
"l
ł
le H
d M u zeszy
M·
się zaufaniem rządu rewolucyjnego. p~s ow p aułs.m.an n, Hr.f'' ue erL- 8d1 •
1
·

dowiaduie

Zadaniem

ich ma,_ lJyó·· urządzenie

w Galicji nowych organizacji społecznych, oraz zreorrxanizcwanie tamtejszyoh stosunków pomiędzy ludnością po.lgką a 'Władzami. okupacyj„
nemi.
Strącefillie pomnika.

li Inga n,
osc umc rn, o .itnan, . nn ebeI."g, Soheidemarm, Kloss i dr. Jung

Pet. Agencja Telegraficzna ogłasza; następującą depeSZt2 z R.osto-wa
pod datą 27 marca st. st. „ w Nachiczewaniu tłum stri;icił z cokóht pom~
nik Katarzyny II, '-1'wołając; „przelać

Wojskowa komisja rządu· tymczasowego ·wypracowa_ła instrulrnje
Na północrnym zac11odzie od Pro~ dla „studentów-agitatorów", którzy
sries uczyniłiśmv znaczne postępy i w liczbie koło 500 wyposażeni dale-

wszystkich dotychczasowych. .uohwat
komisji od oł1wiH jej zwolania. Czekać b~dą one raczej na votum plenum, p1·zyna1mnłei we właściwych

my szar~g row9w

nieprzyj:teiełslrich

Ataki ioh złamano ogniem zatorowym to na pooiski"'!
i karabinów maszynowych. Oddziały
nieprzyjacielskie!' które lron<"entrowa~łuułemfoy„agi·l:atorzy.

ły się w te.j ·okolicy. baterje nasze
wzięłv vod ogień i :rozproszyły ie.

wzięliśmy około_

ao

~eńców.

Gricourt ·i na południe od rzeki· Sou„

Lewn.ld, oznajmił, it nie ma motności zapewnić, by l'Z(\dy zwi4zkowe
,,,aj~ły
jut stanowisko względem

ko idącemi ~·ządowemi pełnomocni„ zmianach ko.nst.vtucji~ Jo.ko pierwszy
materjał do obrad po rozpocz~oiu

dzień minął wszędzie ctwami, mają się udać do wojsk na
front, aby tam głosić konieczność
d
·
·
· „ ł · d
. ·
K.omun_ ik. aty ang· ielskie„ a1szeJ WOJRY 1 SClS eJ yscyp 1my
wojskowej.
.
.
ON y· .,. _'{
L D "'.f~ 11 rnaja.-Glówna kwa- Uwolnienie Kokcwcewa z: więtera do no~~ .M€. maja P.0 poł.:
zienia.
.
Walkt w~orajsze pod Bułleeourt
Donoszą z Genewy, iże według
były oię!l.kie j długot.rwałe. Uczyni„ d~pes:;;y ,;Temps11" z PBtersburga,
liśmy post~py, pomimo powtar2aja,· nąd tynrnzasowy kazał uwolnić z -Wit;·
eych się, -0bfttujących w straty~ tttfi~ złenia byłego prezesa ministrów ro~
ków nieprzyta.ciela, które nie miały syjskicll, K~k~wo~wa.
.
jednak .tadnego powodzenia.
Były mm1ster P-0krowsk1j rów·
W eiągu nocy posunęliśmy woj„ niet znajdnie sil} na wolności.

Poza.tern
spokojnie„

bwi~cian nieprzy„ ska nasze naprzód na ·wMhodzle od R

~strzeHwał slłnJe stanowiska
19 okolicy na północnym-wsoho·
d Godnciszek.
·
·
r-0zmai.tyoh- odoinkaoh oddzla·
·przyiaoielskie usiłowały z hła·

ne. 1- GafiicJ-. i..

nni ohwili czasu,

~.ło-tyJi jeszcze wn]osek nast~pujący:
W artykule konstytaoji Rzeszy na1e··
r,y skreślić dodateJc: nikt nie moM
być jednocześnie członltfom Rady
·związkowej i parlamentu Rzeszy.
BERLIN, 11 maja Komisja
lrnnstytucyina parlameniu Rzeszy odbyła dzisiai naraiie ostatnie posie<Jzenio i :wstaje odroczona do poło·
""'
. . t e~1a
. ln„.
v _
d r.
„.y 11' pca. Dyre1r. t or mm1s.

bardzo czynną po obydwuch sh·oHacll
Poprow_adziliśmy operacje częściowe,
klóre dały nam korzyści, zwlaszczn
na północy od Saney, gdzie zajęliś•

i wztel1ś111y około 20 'ef1ców.
. ąlemieckiej.
.
.
łV od ci nim Chevrr.x Niemcv usiłowali
ponownie wyprzeć nas" z ro-RLIN
, • Urzę d owo d onosz.!!\.<t 11 w6w) ł'óre
t
z d ob y1'1śmy d nia 8 mała.

OZdanie Bdmirallc:JI ·

,

należy traoić.

d

~

G

zą Y auto~onuczne w
a~
.
Ucji. • .
. . :>·
AgenoJa ~Havasa .donosi 3 Ietersbur~a. ~.e rv.ą~ rosy1skl oprnoowule zasady pro1ektu. rządów nufonomicznvch w Glllia}1; pozostająoeJ
pod_ . ol•,1pn„tn
rosy1·s·1{i:1.
'""'- v 1 ·~
.
'1
Ledni4>kii polskhń ministrem
·
w Rosjr'l
„Birżewyja WłedomosU" ·piS3Ą, M
zanosi slQ na uzupełnienie rządu ro·
ayiskiego, przez stworzęnłe s tek

der„ przyczem: iaj(łliśmy Hnję frontową nieprzyjneiełskioh rowów wspłerah\cych i wzf~liśmy pewna llozb~
jeńców.
.
·
~
,
por4gwiami zb.łi~yó si~ dp ro.
.
N._; .. 115. -. Gł_ówna Jcwa~
aszye h• Jecz zos t a łY rozpros240- ·. t . - LONDY.
d
0 -artyler1fl naszą. ·
. _·
era onosI 10. m~la wleczorem:
póhrncnym. zachodzie od Sła- · _ Ra~o posunęliśmy naszą lłn1!) na
A, -O l.ó wiorst J.Jfl. poludnte od . p~łudmowym brzegu Sca_rpe . cokol·
wyąadzłliśmy młnQ w celu W ek naprzód. Po połl!dmu sllny ~:
od~enła nłe·przyjaoielowi w je„ gień artyJ~rjJ poprzedził . n~we ata!fi
ńoh minerskich.
na stanowiska nasze na lmii Hlnden~, narodowycJ.1 jak: polskie), ulrrail.'iskiej
. pO:zostałym _froncie - zwykły burga na '!schodzie od. Balłecm.tff.. j mahometnnskiej. Tekę, · polską ma
, karabinowy ,i wywiady na~ ~tt:k. od~a:rio ..w . oaJo~cJ. Na.Rtępne otrzyma6 Leanicld. Planuje slc:i tnktfJ
· ~1
meprzy1acielslue wy.komrne stw.{)r~ęllłe nuodowych n.rmlł: poi·
·nt rumuński:
,
~c ciągu nocy pod Fresn~y były bez: skia1, ułmilń~kie1 i mnllometańskt~j
doliu.ie Oito~ piechota, nie- d _uteczny~i.. •Inny~ oddział poprowa. do czego by s1_ę dołączyła jesz9ze arł~lska zę.atakowała po ogniu z~ł natarcie na ti~sze rowy na poh?- mja litewska 1 łotewska.
i. leo21 ogień zatorówy odpe· dmow~m vvscho,dzte od _Ypręs. Zgi~
Nie jest wykluczone, ~e prowincj&
do jł)} rowów. wyhfoiowyoh.
n~ło kil_ku naszych ludzi.
bałtyckie tak~e otrzyma.ją · osobnego
. :pozostałym froncie ogień kĄ""
·
:mini-elra. .
·
·
·
wy' i wywiady palroli, o:ra~
1•8ŚC-_I•
OSJ•I•
Roayjskii dhwg pańatwowy. ·

llOwej sesji przewodniczący: zaproponował. spraw~ -prawa wyborczego w

11aństwach związkowych. Komisja
zgod•„1ił"'a siA"111 na. to.
Od1111 oczenie parlamentu
Rzeszy.

BERL1N, 11 maja. -

Odroczenie

parlamentu Rzeszy nastąpi 11rawdo~
podobnie jot we wtorek, 15 maja. W

poniedziałek,

14 ma_jn, ma. rozpocząć
si~ tL·zecfo · czytanie etatu. Głó.wne
~oz prawy ma.ją by.6 rozdzielone na
rozwaienie spraw polityłd zewnętrzw

ne} ora~ wewnętrznych stosunków
politycznyoJ1. Do rozpraw nad zagad-

nfoniami zewnętrznami ma. by6 na·
wiązane omówienie interpelacji w
sprawie celów wolny, zaś łącznie z

warunkami polityki wewn~trznej mab .1.
•
•
t
1 1
1~ - y.,, omawrnne·m erpe a.c,e w sprawie stosunków w Alzacji j Lotaryn•
g1i. Do chwili obeone} nie jest ieszcze wiadome, ozy na ponledzlałek
spodziewać sif2 nale~y TJrż,mówienin
kanclerza Rzeszy. Parlament wszak„
·

~e przypuszcza, te kanclęr~ -~z~szy
b~dzie prźemawfoł. Odroczenie parła
mentu Rzeszy przewidywane iest nanzie tylim do początku li pen. W
pierwszych dniach lipca parlament
ma by6 zwołany tylko na. krótką sesję, ateby uchw&.lić znowu nowy
projekt Jrredytów w~jennyoh. Prace
komisji kons~ytucyjnej w lrnMym
razie b~d~ ro~watane w plenum do1)iero podczas jesieni.
. · .
BPak papieru w Berlinile.
inoś6 w powietrzu.
-""' •
Rosyjski mini~ter finansów oświad;
BERLIN. 12.6. - W sejmie nieJlt Jrnukl),slrl:
. Atak tu\\ Petersburg?
czył, ~e rosyiski dJug pat1st.wowy mieoldm poseł Mallrnwitz i& towar~y,ofo ws· Omar, na północnym
wzrósł w ciągu 3 fat wojny z 8 OOO sza.mi wnieśli pod adresem kanele·
ie·_ r.d Hani kinu,. wysuni~te
Pet. Ag. Tel. donosi z Petersbur- miljonó~v ,do so.ooo milfon6w, zaś rza int.erpelacj~ _tei treśoi:
- odd~1a.ly nnsze przekroczyły ~a: Naczelny komendant ·vfojsk pe- ilość znujdU;f\Cyob SiQ w obi~gu ban-.
' !+Zachodzi obawa. j~ i poworlu
Ian~. Zostały one·jednak zmu· tersburskiego Qkręgu gen. Korniłow, knotów z 1,GOO mil. wzroBła do10.aoo skąpych zapasów papieru. pisma
ó"odwrotu przez kontrałnlrł ogłasza n~stępuj8;C1 ro:t:k~Zi d.zienny~ mil. rubli. .Dzicrnne kos7.ł.a wojenn~, berlińslda w najblih2e·j p~zyszło:§Dł

z ff

Mamy wrndomosc1, źe moprzyjaoiel lttór~ ml t1oor;ąUrn woiny wynosify
ka- ściqga wielkie siły zbrojne przeciw 1nleilwlo 14 mil. dt„~ obc(rnl~· dos~lv
f- -· .
. : -. ...
naszemu północnemu frontowi. Nie„ do 5') mit 1 onl1w. - .
"
fńtch.v.o;. W okołioy wst .B{)rf· mieaka marynarko. handlowa stoi
Annl'l"'chin w Rosji.
20 'wtórst na północny wschód w Libawie w pogotowiu, aby wziąć
Donfo!Si(•nh' Bima I~enteta: Cocr.·
f'łlnuwłcz, . spfo nąt ugod~ony na ·pokład 'YDjska i pod osłoną floty lrnw pa wiei:h:int w D1rn!le, i·i. w HnHii
. em Jntil.wieo niemiecki. L·otni- możenawet.jevvbezpośredniejbJiskoś- 11:in11ie :rnnre:hjn. Pn.nu_ą tlwa rząd.Y,
i~Zi'lto do niewoli.
ei Petersburga wysadzić na htd. Ge- a rrn 1.~et ldlka rządów; armja cie1.·pi
'e.

· 11-0z0stnłym froncle

ogień

b~dą

musiały

two. -

za.wlesłć.

wyda.wnic~

Czy wiflC Jrn.ntlei·z.,. poczyni!

WS1,elkio ln~!żliWe kroki w· celu usu~
nięcia grożącego _niebe~pieożensh'rn

i_

1nlde Brodki zamierza.on przA1.fai1>
alJy w prjljys~łośoi · za pewnie

wziąć,

pismom
papieru.

niemieckim stałą dostawę

NOWY
Socjaliści

niemieccy o po· Am~rykanki na frontl
koju. .
LUGANO. 12.V. - Ag. Havasa
BERLIN, 11.ts. - w :rozmowie, donosi z Paryta: .Jak donoszą 7.
jak" miał ·. Borgbierg z delegatami Waszyngtonu {)O „Temps'a"-200000
, niemieckiej socjal demokraoji, jak kobiet ~ rMmyoh ozr;iśoi Stanów Zjeinfol'mufo zarząd -partH sooiałno-de- dnoczonyoh zgłosiło oh~ć wyia.,,du do

Francii pod .komendą Roo:'HWelta. ~
Momentalnie popłynęły · rr ipoz_vcie
zaofinrownnia niezbędnych na tą elv'ilHidyc}ę funduszy docnodz.ąoe do wieln miljonów dolarów.
Roosrvelt g;Dt.ów 1est pr:r.yjąć kierownictwn nad tym lcorpnsem o ile
wyekwipowanych będzie 6 brygad.
O ile doniesienie to nie jest kiepslcim żartem, - dodaie 011 siebie
„Franld. Ztng." - to nale!2ly się spo-

mokra.tycznej w dzienniku„ Vorwarts-,
pokój bez anelrsii ~ąozy · się ściśle
z nienaruszalnością NiemieJJ, co ma
tworzyć podstawę rokowań. Natural ...
nie7 nie wyklucza t.o przyjacielskich
omawiań sprawy :=;prostowania granic~ bez względu kto w sprawie tej·
j~st int~:resovrany. 7; ter~o powodu
mkt me nrzadłuzy wo~ny, ol106hy
nawet na dzie:ń jeden.

Usiłowania pokojowe Pa-

d~iewa6, ~e IJiewieścia ta armia wyrusza na front w c.baralcter~e piel~gniarek ezy temu l)odobnyeh-po ~ót
,jednak na czele tej ekspedycji ma
stanąć taki dzikus, jak Roosevelt'?
Myl& się jednak wielce amervkanki, 0 ile sądzą, ~e wycieczka ta

piei:a.

BERLIN:ł' 12.V•• Germania" pisze
te nadziejo poko1owe, wyłuszozon~
w liśeie papieskim do kardynała-.
sekretarza stanu, znaidą w szerokich
kołach przyjazny oddtwięk. Autorytet Papieta powoli przeniknął nawet naleteó b~dzie do przyiemnośoi.
do tych ster· koalicy)nyeh, które .iesz.cze przed kilku :o:iiesiąo~mi w ołJ.y- !Eskadra· amerykańska wyru

w10ny sposób przec1wstaw1ały mu si~

szyła.

ja~{o

domniemanemu obrońcy Nie~
m1eo. Pott)ga moralna Pn.pieta będzie
"':zr~stała tym wif;2cej, im więcej uznama i poparcia zna1dą jego usiłowania
pokojow@.
·
Wzbroniony koncert..

BERLIN, 115. Donoszą z Genewy:
We1Hug depeszy „Matina~ ameryłrań
skie olu(it.y wo1enne zbliżają się do
,wód europełskioh.
.z Waszyngtonu nadeszła wiadomośó, że flota amerykańska wyruszyła

celem

u

KUłtJrnlt ł... ODZ1CI

rozpocz~cia

wałki

z

rok11

nośoi

swe p:rowadzl6. ~dą nadal

Ze · wzgl~du na neutralny charakter dzieła pomocy - biuro Jon.

dyńskie
ztn•ządzane
będzie
przez
hiszpańskiego. a biuro w Rotterda

Wprowadzenie adminisłr~ci i
cywiibi? j w okupowanej Ga- mie -:- przez holenderskiego dy:reid„
ra. Na miejsce dotychczasowych .kie
lii<; ii.

amery.k:ańskioh do biurn
w Brukseli powołani będą takQż hiszp an i hoJender.
Dowó?i niezbędnych artykułów
żywności zda 1 e się jut być zapew;.
niony, z oh wiła•• gdy okręty „Komitetu pomocy" nie będą zmuszone zapostanowieniom lrnnferencli haskiej, trzymywać się w portach angielskich,
dotyczącym
administraeji w oku- dla rewizji, przez co uniknie się
powanych miejsoowośoiaoh nieprzy- przepływania sfery blokowanej•
jacielskich.
„Temps" o działahaoici nur.

rowuików

HAGA, 1 u>. (W AT).-,;Alłg. Han·
delsblad" do no.si . v. Pet.ersburga, iż
rząd postanowił utworzyć w okupowanej części GaTicii urząd gubernatotstwa woieunago i zarówno Łam,
;ak i w za;ęlej Buhowłnie wprowadzić zarząd cywilny, odpowiadający

Pomoc dla Belgji. ·

kowców.

BERLIN, ll.5 (WAT). - Po wystąpieniu przez Stany Zjednoczone ?i
neutł'alności~ .prowadzone były dłu~
sze pertraktaoie w spT~wie kontynuowania dzieła niesienia pomocy BelgH.
które teraz właśnie zakóńczoM. Tą
drogą zabezpieczenie Judnośei zaję
tych. obszarów Belgii i północnej
Francji w artykuły ~ywnościowe~ zo„
stało w dalszym eiągu . zapewnione.

BERN, 11.5. W. A. T. „Temps•
w sprawie łodzi podwodnych pisze

m. in.: "faktem iest :piezapr~eczonym,
nurirowoów w zna.oz.

~e działalnoś6

trzenia w amunicj~ aljantów.

llllllfiall
Tylko Jeszcze 2 d 1111
11

AVI·
dramat .z

I

życia

1

Począ.tęlc o godz.,
3-ej po południu
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kandydat _uczęszczał ·przedtem do innej. Bliższych Info,· ...
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3-.ej po południu.
.
Dyrektor: Bronisław Knothe.
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Stanisława Lipińskiego .•
Piotrkowska 157.

·Letni kurs wykładów huchalterji i arytmetyki
handlowf\j rozpoczyna si~ ~6 maia
Kancelarja kursów otwarta od 6-ei do a-ej wieczorem
,
. procz sobót i nif'dziel.
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ntem iat 2s pos>'lukuie posady
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Szafę mahoniową.

Lustro - obrazy.
Meble pluszowe.
.~; a•zynę do szycia.
Singera.
Stolik k!lehenny
i rozm a i t ą damską;
garderobę i in. rzeczy.
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·
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fi. sad rzeka. Jeżewski, Ruda. pr:t,y
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Konstantynowska nr. 51, m. 12.
lewa oficyna Il-gie oiętro.
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Dyrektor: 'Wadaw Kloss.
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tanio do sprzedania*l
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B~RLIN, 12 V. Rząd norweski - dziami podwodnemi. .
·
J~k w1ado~~ - zabronił występu or"'.'
krnstrze N1k1scha. · Naturalnie ·poseł ·Delegaci ąusłrjaccy do:Sztokniemiecki zainterpelował w tej spraholmu.
wie. 9stat~czna odpowied~ rządu nor.
BERLIN, J Ui -Jako przedstawiwesk1ego Jeszoze nie nadeszła.
ciele niemieckiej demokracji sooial. Fałszywa pogłoska .
.nej w Austrji do Sztokholm.u udadzą
. PETERSBURG, 11.5. _ Doniesie- si~ posłowie dr. Adler. dr. Ellenbon.1e P~tersburskiei Agencji Telegra- gen i Seitz. Do delegatów pr3yłączą
t1c~ne1: Pogłoska, rozpowszeohniana. si~ dr. Renner i doce1.t Ludo _M.
zagramoą, o samobó1stwie Sazonowa Hartmann.
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