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Łodzi

Wtorek ,

wynosi roczme 12

anrk., półrocznie 6 mrk.. miesitcznie 1
mrk. Za odnoszenie do domu 40 '· mies.

W sprawi a
1zk6I rolnicz ych.

\Nyni~,: z tego,
zabtegliwośoi,

.

lłeBakcj a i aDminisłracja
Zachodnia 37.

żo

pi''..i.IY pew·
przy stosowa·~=u.
nowoo:aesuyc h systemów upra.~y ro11, 1:11~gl~byśmy nasze gcspoa8:rs~wa Wle.Jslne tak udoskonalić, że
W numer2ie 12!.l-y~ naszego pis- ':;11el1 byśmy . znaczny nadmiar proJlłł por~szył wfośo)amn, p. Bhd~ej 1~uktów spozywezych do eksportu
18tolarsk1, spraw~ pierszorz~dnej dla te nadmiar teu mógłby po.kryć nie:
~raju wagi, mianowioie sprawę" zało. dobory, mogące powatać z nielrn~enia powiatowy~h szkół zawodo- rzystnej ~OnJunktury dla przemysłu
;wyeh dla :rolnikthv.
włók1enn1ozego.
·
: Sprawa ta posiada dla nas zna~
Jednocześnie zaś rozwój rolnict~!Pnie zasadnicz~ .~Ht poprostu kwe- ~wa wpłynąłby bardzo korzystnie na
,~tj~ bytu. Znajdulamy siQ bes wąt. urna gałęzie życia gospodarczeg o, z
<jp)tnia w przededniu wiełk:io.h zmian . natury rzeczy rozwinąłby się napr~.
· 1eobra~eń potlt1nan.yob. i z .ko- p~;:.;emy~ł . narz~dzi i maszyn rol.. zności musimy sit: stara6 o do- n10zych
(a pośrednio. i butni oJładne zorjentowania sit w sytuacji. two),
przemysł chemfczny nawo~',] Dla przyszłośoi naszej nie wy- zów sztu·cznych i t. d. Nast„pnie
:Bt&rcnją gorące p:ragnh.1nia i dąt.e·· wskutek zbogacenia się wsj podnio:nia całego narodu, musimy przede~ słaby si~ zdolność nabywcza jaj
fnz11tioem trzeźwo zdać sobie spra- mieszkańców oraz ich stopa życiowa,
\WQ I całokształtu warunków, w któ- co z kolei wpłynęłoby bardzo dodat:ryob. SitJ znajdujemy, oraz z tych nio na przemysł miast. dostarczając
~óbr i bogactw natu.ralnyah, które pracy i zarobków licznym robotni ...
!posiadamy i która możemy roz· kom, . handlarzom i prze:;dsiębioroom
lwiną6.
wszelkiego rodza.Ju.
Nie naleiy si~ dziwić ekonomiu
Jednem słowem wskutek ewenstom, którzy· tak. cz~sto w ost&.tnich tualnej utraty :rynków wschodnich
•~&saoh. :rozpll:t:ruJ!\ spraw~. wachod- musi ~i~ .zmjenić charakter naszej
":~'Oh. ryI~.lrów I .konsekwe~~n,_ płrną- gospodarJn narodowe), musimy wy~fOh z ioh utraty. Whts?1w1.e _mema _zysJrnó te źródła żyoiowa, które są
,, t7m k.ierunku zbyt w10lk1e1 ro~- w naszem posiadaniu. Nie nalei.y
~Iet~ośc:n :iidań, wszyscy przyzna1ą prz.ytem tak~e zapominać, że w po·
~ow1em, te. st.raty. ~ tego powodu blitu Il!amy doskonałe rynki zbytu
dlt. kr.ti.JU mew~tpllw1a . P?Wstaó ID?· dla produktów rolnictwa.
gą, me.którzy ekonom1śm zwraca1ą
.
.
uwag~, ~ 6 straty te w końcu i tak
.. W każdym raz10 me. ulega kwoLyłyby na.stąpH:y.
st11,. że głów~ym warunlo~m. i:oz_woju
, Pod k:resia..1.1śmy już nieraz, ~e rol met wa. Jest
s~erzeme sw1atł~,
J)l"Zy tak wielkrnh. przewrotach., jakie ązczegóime za~ wrndzy
fachowe].
na~ oczekuią, mote i powmien si~ I t~ to, tak mezwyk~e „ważną ~pra
'zm1en1ć gruutow nie zasadnicz;y, pod- w~, porusza pan Błaż~J Stolarsk1.
~stawowy oh.araktar gospod.a:rki na.roZdrowy rozum w1eśnialra nawo~•wet
łuje do czynu, przyp~m.ma., . że na.le.
Pan Bła.że.j 8tolars.łd
zwraca ży opanować zapał I Jąć SIQ prac1
Uwarfl na takt„ którego nie podet- twórozeJ.
rzewanoby wcala. te 50-kopieJkow a
Mimochodem pot~ąc!l on ~. cudo:oszcz~dność tygodniowo każdej gos- wne zdot>yo~e HolandJI i J?an71, o poR
1~odyni stanowi dla powiatu roczną t~żi;ie orgamzacJe współdz1elcze, któ-0ezozędno8ó blfako 200 ooo rub. A dla re ześrodlrowują w sobie cały .handel
.całejPolskl'ł ..
'
nawet najdrobniejsz ych gospodarstw,
Leoz nie o to jeszcze idzie. ·.które !egulują ekspo_rt, :wprowadzają
W gruncie rzeczy oszcz~dność. a w ży?Ie udoskonaleni a I postępowe
:wła.śo1wie. powiększarna wydajności ~etody g?spodarstwa , strzegą ~acz
lllote być nierównie wyższem~ niż me~ by m_e ~yło nadużyó, b.J'." f1~i:p.a
tli kop. tJgodnwwo dJa przeoic:ttnego była r~kOJ1!1Ią za doskonały 1 świeży
gospodarstwa.
·
towar ltd. itd.
Jak wiadomo, wynosiła dotyohZys~ z tego ź:ró?-1a jest . w każ.
eias~wa "v_ytwórczość roHna naszego dym r~Zlb dale.ko wH~k~zy m~ aO k.
rolnictwa sumarycznie około 15 pu... ty:godmowo na ucz~stmka, me módów produktów na głowtł ludności, w1?1c JUŻ o wartości zaoszczędzoneg<;.
,czyli że wystarczała ona na zapo- czasu, .który_ można z pożytkiem w
trzeoowame kraju. WJadom o jednak gospodarst~ ie zastosować.
~ówn1eż, ze przy gospudaroe bardziej
Zda;ę sobie doskonaie sprawę~ iż
1ntensywneJ
i racjomune; możuaby projekt p. Stolarskiego, .który domaiV,Ydajuość nRszej roli znauomioie po: ga się, aby w ka.Mym powiecie u~lęktizyć. Naprz. urod3aj z morg1 ,tworzono zawodową szkoł~ dla rol, Je~t w Nie.rnciech przeciętnie pra- ników, omówiłem tylko ogólnikowo
wie dwa razy większy, aniż&li u
UozynHem to z rozmysłem, chciał
'llaa
bym bowjem, abv wypowiedziel i ~' !'
,
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!
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Cena

przedewszyst kiem speojaliści, rolnicy
oraz przyjaciele wsi.
Idzie tylko o to, by tej niesły„
chania ważnei sprawy nie przyjęto
ze zwykłą u nas obojętnością, by nie
zadawalniano aię milczącą aprob:\tą,
Jecz by garni~to si~ do pracy i do
czynu, by nie lękano się trudności i
hraku fundu~zów, Jdórvcb. źródło tak
rozsądnie autor wsk•. ,,uie.
Kochaj)\c kraj i dbając ·o jego
dobro, nie może filY się zadowolnió
szerzenlem oświaty ogólnej, lecz musimy pr1,edewsr.yst 1dem kr7.ewió tę,
złotą wiedzę, która da chleb...
E. Starzyński,

terstwa. przechodzimy niemal
dzi'ł

„

się

zawiązać

na podstawie niniehzej usta.wy w
katdej rnie1sc.owości, w J1tórej za gotowością załotenia Kola oświadczy·
si~ przynnimnieJ osób 30, jako członków rzeczywistych .

Wspomnieni e

w

szóstą

rocznic~

zgonu.
W dniu 1~ maja upływa 6 lat od
zgonu wybitnej pisarki polskiej Elizy Orzel'3zkowej. ~ram w zakątlrn ziemi litewskiej szczupła garstka najbliższycj1 krewnych i znajomych obchodzi z czcią pi1mięć tej, która niosła niestrudzenie przez długi szereg
lat kagamec oświaty na kresach poiskie1 oywWzaoji i kulimy. "Wjellrą
pustkę" uc:zyrnła Ursw!a Koohano w~
skiemu w domu po swej smiercl 1
-przelał ją piewca . XIV stuleoia w
swych nieśmierteJnyL~h trenach. Ale
i
wielki brak zda się w chwili obeonei uczuwać na Litwie dostohie)
boiowniczłd i wyrazicielki idei i daż.
ności

całego społeczeństwa.
pamię6 o niej uwieczni'?

Od lat

Cofnijmy si~ myślf\

na chwilę

następ?ów

§ 1. T-wo Polsk;e· Macierzy
Szkolnej ma. na celu krze wie nie i po
pierania oświaty w duchu narodowym,
§· 2. Towarzystwo
stoi
poza
wszystkiemi stronnict.wam i; jAdynem
Jego zadaniem jest rozwój pols1def!,o
szkolnictwa i oświaty wot{óle.
§ 9. Członkami T-wa mogą hyć
zarówno osoby fizyczne bez różnicy
płc:i, jak i instytucje.
§ 10. Członki~m. wspiera)ącym
może być każda osoba, wpłacająca
na cele Towarzystwa przynajmniej
.jednego rubla rocznie.
Członkiem rzeczywistym
może
być kaźda osoba, prz.vjęta przez Koło i wpłaca;ąca na cele T-wa przynajmniej 1 rubla rocznie.
.
. 9złonkowie wspierający i rzeczyw1śm, którzy opłacą przynajmniej
160 rb. jednorazowo na cele rr-wa zo~
stają członkami dożywotnimi tej same1 kategor7i bez obowiązku opłacania dalszych składek.
może

oboj~t~

w te czasy, kiedy despotyczne

Wyciąg z Udawy t„wa „Felskiej ){ach!rzy Szko lner zatwferhonei Dnia 25
kvietnia 1916 roku.

Koło

I-sza strona I mPk

nie, pochłoni(}Oi wirem nast~pująoycb.
·po sobie wypadków. Czy to Sil'J go-

.

§·u.

ogloszeń1

za wiersz lub jego miejsae, nadasłane I mrk.
nekrologi i reklamy 40 f„ ogłoszenia zwyczajne 20 f., ogłoszenia. drobne 4 f~ za wyraz.

rządy

Murawjewa,
tamowały
wszelki odruch społeczny, kiedy ca„
ła Litwa i Polska- po ostatniei klęsce
politycznej w łzaob i bólach tenęła.
W tycl1. czasach - pracy wewntttrz.
nej, w czaqach, gdy romantyzm prze~
stał pełnić swe posłannictwo, ustę
pując swego mieisca pozytywizmow i.
wysuwa się na widowniQ życia świe„
tła.na postać nasze} Urszuli narodo .
we·i - Elizy Orzeszkowej. która podeimuje Sticzytne a oi~żkie zadanie
podniesienia padającego od ran ducha narodu.
Otrzymawszy w spuś
ciznie cudna klejnoty romantyzmu,
Orzeszkowa nie zrywa z nimi łącz
ności duchowej, a ja.ko :reprezentant·
ka powieści, wielkie ideały spaja. z
najbar•iziej ~ywotnemi zagadnieniam i
życia i sztuki. Tym duchem owiane
są niemal wszystkie jaj kompozycie
powieściowa i są doskonał&m odzwieroiadleni em ewolu'1ii życia spo·
łecznego w Polsce dzisiejszej od
czasów ostatniego powstania-w alczy
wi~o o
byt zagrożonych placówek
lmituralnyoh i oświatowych, szerzy
propagand~ pod strzechą wieśniaka
i w domu mieszczańskim. A walczy
w czasie największej reakcji i potworności represji waląoego si~ gmachu despotyzmu biurokracji :rosy;skiej. Walczy zawzięcie, niestrudze·
me naraiają'3 się na szy1rany i prze.
śladowania.
Daje więc wyraz w
swych powieściach wołającej o pomstę do nieba krzywdzie, jalrn spotyJra niezasłużenie naród, wydobywa
na światło dzienne cały tragizm trzymanej w ciemnościach duszy, spowodowany ucistdem i .niewolą pol1tycz11ą. -WSZ<)dy, gdzie przemoc brutal·
na kładła swą cię?,ką rękę, niosłn
,jasny i pogodny promień słońca, pracując, jalr mrówka, nad doskonal!_':·
niem, zdemokratyzo waniem i usz!a.
chetnieniem ducha polskiego.
Nie b~dziemy tu wdawać się w
ana.Hz~ poszczególny ch powieści nie
pozwalają na to :ramy tej notatki.
.To, co zdziałała dla społeczei1.
stwa Orzeszkowa ufundowane jest na
granitowych
podstawach, których
~a.dna burza dziejowa nie obali,co najwy~ej podmyj0
wod~, która
wob~c tocząoej się wojny, może na

.chwilę zalać

tą

spHwwą

świątyni{}

. myśli i idaałów. Ale i wówc7jas piąć
się będą ku niebiosom strzeliste
wieżyce świątyni. ..
. Udy ~a~ tirucha wojenna przeminie, nade1dz1e czas, a z nim pJt,mięć
o twórcach tej miary, co Orzesz!rn.
wa - i ,,,trwalszy od miedzi i od
woiny" wzniesie µomnik w sercach
na::<zego społeczeństwa.
St. Bal.
Do
śmierci

wczoraiszego telegramu o
sekretarza stanu w urzędzie
wewnętrznych Rzeszy, Del·

spraw
KtÓż IJruecirn, z powodu niejasności tek.:-;tu

najmłodszych. niemal

depeszy

berlińskie/

wlm1dła

slę;

na- omy~ka. Delbrueck zwolniony zo'3tH!

cholęcydl słyszymy o cudnej Ur· z za1mowarrngo stanowiska z powodu
szulce z Czarnolesia.- Nad świeźą jesz- chtroby. Stan jego zdrowia jest bar·
cze mogiła szerm1erld Prawdy i l.n·::i.- dzo cl~żki.
(W j'l:),,
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Arnsztow~n~o

Suchoml1'nowa11

u u
·
·
D
. . ::na . 4 maJ~
o g. 4 po po ł . zjawill się mespodz1ewanie u SuchornHnowa senato.r Bogorod:r.kij ora 3 prokurator v·ydz1ału karnego Nosowicz.
Prz~s~uc~1iwali oni osł~piałego ze
zdz1w1ema byłego mtnrntra. wo•ny
przoszło dw~e godziny. z powodu, że
przesłuchame to okazało si~ niewy-

dza znów kwestję kontroli parła.mentarnej nad rządem".
Pogło$ki o czynach Suchomlino•
w· a .krąbyły .1uż od· dnwna.
Przyezy-u
1
v
niły się do tego jego blizkie · stosunki ze. szwagrem swym pułk. Mia~o·
jadowym, który inż w crn7ie pokoju
uchodził za szpiega. Najbardziej
jednak ucierpiała opinja SuDhomliuowa przy nteprawnem przeprowadzeniu rozwodu żony jego, z jej pierw-

starcza/ąoe przystąpiono do rewizji szym m~zem.

·mieszkania. W tym celu zateletorn»war10 po policmajstra miasta, .który
orzybył z silnym oddziałem polic}i
! żanjarmerji. 1-'rzy rewizji znalezio·
JlO ważny list, z treści którego można
było wywnioskować, M Suc11om1inow

. . . Dopiero

po zaaresztowaniu

na-

stąpiło pl'zesłuchanie jego przyjaciół.
Przesłuchano wiele wysokopostawio~
nyoh osób, między innemi; Goremykina, Szczegłowik wa i Makłakowa.

_przed krótkim czasem zniszczył dużo
wa~nych dokumentów. Llst ten sta-

;k~

nowił bezpośredni powód zaareszto-

11

u

wania. Po zuaresztowamu Suobomli-

sen.
Bogorodzkij
zażądał. - Szczepienie ospy.
audjencji u cesarza. Następo2go dnia . . ~ powodu przystąpienia do ogólo godz. 1~ w poł. zo::;tał · on przyjęty n ego szczepienia . ospy, a przedeW: .Carsk1em Siole i w godzin~ póź- wszystkiem .dzieciom, Wydz. Zdr.
nie1 otrzymał naiwyższą sankcj~ za~ Pul:H. wydał sz13reg wslrnzówek dla
aresztowania byłego ministra wo1ny. rodziców, z których naibardzie} do~
Decyzja przyszła ce::mrzowi z trud- niosła podaJemy tu, a więc: Do
nością: godzinę trwał namysł.
szezepienia dzieci winny . być . doJak piszą „Russkiia Wiedomosti" starczone wymyte i ozysto odziane.
.jest to pierwszy wypadek od r. 1802, Po zaszczepi emu ospy należy rówaby rosyJski minister został wezwany nież dbać 0 ;ai~największą czystość
przed Eąd l do tego uprzednio aresz- dzieci. Codziennego starannego mytow~ny. Fakt, iż mimo tradycji wy- cia nie nale?,y sie obawiać. W dni
stąp1ono w tak ostry sposób przeciw pogodne d~uec.ko zas1.czepione należy
byłemu ministrowi wojny, dowodzi, wynosić na powietrze, unikając jeiż przest~pstwo int,ryminowane Jest dynie upału i bezpośrednie działanie
prawdopodobnie ba.rdzo poważnego stońca.
charakteru oraz że poszlaki są bardzo
Mieisca szczepienia winny być
1L'ażne.
bardr;o starannie ocbranlane. Miejsc
. Gdy dnia następiJego znów zjawił tych nie należy dotykać.
nowa,

si~ u Suchomlinowa silny oddział
poUcji, by~y minister stracił zupełnie
władzę. nad sobą. Kilkakrotnie przepytał Slft on o powód podobne) ilości
policiantów. Ale wnet opamiętał się
i zachował zupełny spokój, jak przy
uprzednich przesłuclliwaniach.
Do
1s.tatniej chwili tw;erdził, że _jest niewmnym, że padł ofiarą intryg dworskicłl, i nie chciał wierzyć, iż cesarz
wydał rozkaz aresztowan'.a go. Zona
Suchomli.nowa, która nagle przy była
z poludn1owe_j Rosji zachowywała si~
jak p~mieszana. z początku, gdy
9enat. Bogorodzki.j chciał i ją również
p~zesł_uchi ;vać, nie chciała nic od pow:edz1eć; przytem uczyn:ła senatorow1 scent;, ·aką stale robiła swemu
!llężowi.. W końcu Jedn~k~e ustąpiła
1 odpow1~rJała ~1~<ier ,wynwśle. Gdy
ostateczme pol10Ja zaaresztowała sta-

rego generała,

W celu 'uniknifjoia zakatenia
osoby, którym zaszczepiono
osp~
ochronną, winny untkaó zetknięcia
z chorymi.
. · Na ozwarty dzień po zaszczepieniu w razie przyjęcia aię ospy po-·
kazuJą się małe ~J\rostki, ldtire zazwyczaJ rosną aż do dz ie"' iątego dnia
przy nieznaoz.rnm poi:.trresie!liu sie
ciepłoty.
Wszelkie opatrunki w razie prawłdłowego rozwoju J~rosty ospowej
są zbyteczne; gdy by Jednak dookoła
k.ro~ty po:kaz~ł . sif2 szeroki rąbef{
, s1lme zacze1·wiemony, należy .za~toso':Vaó okłady z . przegotowa~eJ. zim~eJ wody., Gdy luo~tka pękme,_ na1err.y nałożyc opatrune1r z czyste1 gazy.
. ; Q każdem ~achor0waniu, . jakie
zaJdz1e :przed dniea:. spravydzen1a lub
w o~resrn. 2 tygodm po mm,. należy

rzuciła się mężowi zawtadum1ć 1elrn.rza, ·który szczepił
s~ei:riu 1:a szy)ę, płacząc spazmatycz- osp~.
. . .
n~e i krzycząo: „Zabierzcie mi~ też
W term1me wyznaczonym nale~
da fortecy, che~ umrzeć razem ze ży si~ stawić z dzieckiem,. któremu

swoim

mE2żem".

zaszczepiono ospq, w celu 5J_Jrawdze-

Rzeczą godną uwagi jest~ te mi· nia wyniku.
mo powyższej korn~dji, ~ona. mini- _ z Kursow
stra. v1:raz. potym zmkła i ~a wet za Szkolnego.

p~m?eą listów gończyoh me udało
JeJ. s1~ d~tyczas .odnaleź?.
ąuchomlrnowow1 wzbroniono coskolw10K.: za
sobą z~brać. . Prz~d aresztowamem
ubrał się. Sur:homlmów w paradny
generalski u~1fo~m, mimo. to, ~e od
ozasu wykreslema go z listy członków Rady Państwa, cesarz wyraźnie
iabron1ł mu używa6 muniiuru. Sza·'>lę odebrano mu ns.tychm1ast.
Pod wzmocnionym konwojem został Suchomlinow przetransportowa~
ny do fortecy sw. Piotra i Pawła.
Na słynnym Aleksejewskim RaweHoie, małeJ wy.::;epceg ~ddzielo:11e} lrn~ałe_m

od.

właśoiwe1

forteoy, znajdu...

Je się stary generał, pucieszając si~

w

Pedagog. Wydz.
·

,
dniu wczorajszym z powodu
zakończeni.a cykiu wykładów przez
_prof. Si. Swidwi_nskiego _ słuchacze i słuchaczki serdecznią żegnali
swego prelegenta, obdarzając go w
w uznaniu zasług, kwie~iem i upo.
minkami.
'
Z _Kom. Rozdz. Chleba
„

. •

Mąkli.

11

Biuro ucz_ąstku 33 zostało przenies~one ·Z ul. Pustej nr. 11 na ut. MikołaJtPJvską nr. 109. .

jest surowo Dąbrowskiego ·~la ~,rządzania · 9!
wzbr.onione· to samo dotyczy uszko- wykładów z historjt PolskJ, <I
dzenia drz~w krzewów i kwiatów.
urządziło odezyty -0 powstaniu'
Publi„.,.n~ś6
1· est obowi~zana storoku, o którem tak mało wfo i{
""
o.:
··
·
sowuć si~ do zarządzeń dozorców.
ogó1•
·
· c~~',

nie, zapisywania itp.

T. K. O. a obchód 3 maja.
Przemówienie P· Kaufmana pó'.
Na onegdajszem ogólnem rocz- ta.no oklaskami.
· . ·_.

_

nem zebraniu. członków T. K. O. pan
Littauer podniósł kwestje udziału
K. O. w obchodzie uroczystym, duia
B-go maia. ·W odpowied~i P• dr•.Kauf-·
man, .Jako prezes zarządu, WYJ3:śmł,
iż T. K. O., niezależnie od Komitetu
·Obohodu 3 ma.ja postanowiło ~czcić
rocznicę Konstytucji urządzeniem wykładu w dnmo bchodu we własnym
lokalu „O znaczeniu i istocie konBtytu-

·r.

oji a maja". T. K. O. uzyskało od ?'ładz'
oddzielnie specjalne pozwoleme na

zupeł-!lie i_naczej ~jął spt~\v~_,
mec. Kamieński, .z~u'!-caJ~O ~tlfZ!\dO
wi T. ;ir. O. chyv~e1nos6. I ~1ę~d)poy., ;i
dowame, stawrn.Jąc :vmtsek la!l•c1~t':
dow~nia~ aby .zeb~ame T. K. O.;:Wy•:"
powie~ziało s1ą, Jak postt2P?W~~::Jpf,
zarza<l T. K. O. na przyszłosć w1d;~a,
tycz~ych wypadka~h.
..
/,,,,,.

\i\~ toku dals~e] _dyskU~Jl p. Abel
Kapotta konstatuJe, Iż udziału w po~
chodzie 3 maia i w Łodzi i-w Wa:r.
sza wie nie przyjmowały prawie zu.
pełnia związki zaw~dowe robotnic.z,
pracującs na gruncie klas.owym, gdy
iednakż& mówca przystąpił. do kry.
tyki znac~enia. 1:t•~ 3tY;tuch 8, Mę.jąt
chcąc mówJ~ 0 JeJ 01.emacht . 0 tem,
1z trudno Jes~ czcić. same . ~ylkg
szlac·betne ~a.miary, me. P.amr~:tająe·
o grzechach I bł~dach, Jakie me PO· .
zwoliły ich w czyn wprowadzit ~
przewodniczący pr3ywołał go de. per~
I;ządku za odstąpienie od tematu
obrad. Webeo tego P· Abel Kap9tt~ :c'.

teu wykład, który wygłoszony został·
przez pannę Koziołkiewiczównę. Pozatem T. K. o. sprowadziło pewną
ilość książeczek o istocie i znaczeniu
konstytucji, które to dziełka rozda~
wane były
wieczó1• ania obchodu
w wypo~ycza1niach rr. K. O.
Dr. .Kaufman uznaje, iż udział
ten, jak na powa2'ną instytucję oświa
tową. l>ył w zupełnośoi odpowiedni.
Porneważ zas wkroczano na ślislrą droge-interpelac.Ji, poruszono kwe„
stJę pof{Jądów i przekonań osób pry- zrzekł si~ głosu.
'
· ~ ·~
watnych, czy poszczególnych. instym
Ostatecznie mec. Kamieński coi~ ~
tucji, przeto dr. Kautman„ trnmuni- nął swój wnioselr, uznając :wytłuma'•·
kuje zebraniu swój osobisty pogląd czenje d-ra Kaufmana za wyętaro~ai.
na kwestję przyjmowania udziam jące.
(a) ·
w zbiorowej manifestaćH pochodu
przez tego rodza1u instytucje spO· - 7 i pół' proc.
. . ;
łeczne, Jal{ T. K. o_. lub „Lokator".
Z p-owodu przypadającełj obecnie
lnstytueie, tącząc w swe m gronie płatnośoi kuponów od 4 i_pó i i Jlt:.o~.
różne grupy ozłonków czy słuchaczy, listów zastawnych· miasta Łodzi za
mogą wysyłać reprezentacje publicz- 1~sze półrocze 1918 roku, podajemy
ne w swem imieniu nie inaczej, jak do wiadomości, !ie na skutek rozpopo zwołaniu ·ogólnych zebrań lub rządzeń władz okupacyjnych z .dnia
zarządzeniu plebiscytu.
.
·
1 maja r. b. (N! 81 dziennika. rozpo'.Lidaniem d-ra t\ aufmaha, zarząd rządzeń) podat~k od publicznych i
1\ K. O., .jednoczącego w sobie różno~ prywatnych papierów \Yartościowych
rakie grupy proletar1atu. klasowego, wszelkiego 'rodz;aju, od wkładówi ra·
nje mógł występOWRć w jego imieniu chunków bie~ąoych, od kapft~łów
bez upowaznienia.
wypożyc'?ionych
przedsiębiorstw.om
Mimo to oznajmiono poszczegól- handlowym i przemysłowym, oraz:.od
nym grupom, iż mogą brać udział kapitałów hypotecznie zabezpieozo·
w reprezentacj delegacji pochodu, co n_yc~, których wier~ycielami są pr~ed
też uczyniła . grupa uniwersytetu lu- s1ęb10rstwa, _obowiązane do publrez.. J
dowego T. K. O„, przyimu ;ąc udział D?go skła~ama rachunków (z wyjąt,
w .uroczystym pochodzie, jako od-· ~nem ka~1tałów banków, wypusz0 ·',,
dzielna delegacia.
.
,Jących llsty zastawne) wynosi o bee.~,,
Jednakże dr. Kaufman zwracał . nie 7 i' pół proc.
..
· · F;
się w sprawie utwor(jenia delegacji
ępeo_jalne rachunki _bieżące, Z&·
zarządu T.. K. O. do współczłonków bezp1oc~one przez złożeme papierQw
zarządu, dra Tomaszewskiego i dra · wartościowych podlegaJą ciddzielnemu
Trenknera, ci panowie zaś wykręcili _podatkowi w stosunku o,896 proó.
si~ sianem, wymawiając si~ brakiem rocznie.
c~asu, .?o. też było główną przyozyną
, Zw!llniane są od podatku dooho~y ,
me do)sm.~ do skutku pro;eklu re- od IJapterów wart., które,, stosowma
prezeutac11.
do wydanych zastrzeżen wyraźnie
Co ~ię tyc~y . obchodu, to idea zwolnione są od obowiązku podatko·
uczczema pamiętnego dnia historycz- wago oraz ..... dochody od akcji iudzfa..
nago _zaznaoze:niem sił.y ~~wot.nej na- łó.w tych towarz;vstw, które· s~ oborodu.1 prawa Jego do istmenia i wol· ·wiązane do publwznego składania ra:ności, zupełnie dobitnie. i Jasno b;rła chunków i opłaoają dodatkowy po·
zadokumentowaną gremJalnym udzia.~ datek prze.mysłowy od procentów.
łom c~.łeg.o społeczeństwa, tak iż w tej
W dalszym ciągu rozporządzenie
materJl Ille może być zupełni~. 2ad- to określa, . kto winien podatek ten
IJ!~h . sprzeozn_yoh poglądów; gdyż p~trąoać, _jakie us.tanawfa się kary ga
„ ezell w Łodzi przed 8 maja byli n!epłaceme. podatku, że rozporządze.
/e::;zcz.e ?J.OS~alofi}e, to 8 maja o godz. n~e to wcho;dzi w życia z d. 1 stycż·
8 rano J~t 10~ me było".
ma 11H6 r. I wres2ioie-te opłaty ]Jó·
.
Co s1~ z!ls. tyczy sposobu zadou datków dochodowych, wniesione na
Jm;nentowarua s~yc~ przekonań idą· m~cy rozporząd~enia prawa rosyj·
~en narodowych~ istnieć lll:uszą zawsźe sk1ego, dotyczącego podatku docpo„
p~w11e dyterenc1e1 zależme od róż~ dowego od kapitałów za r. 1916 b~dą
m_c _charakteru., Gdy jednych całko- zaliczone.
wicie. ~paja e.nt~zj~zm. inni, soep-

w

Brnro ucząstlrn 28 przeniesione tymmrnJ usp.oso~rnm, zachowują paw- -

Z Komitetu zagonków.

.

zostało z uL Milsza nr. 45, n!l ul. Roz- ną rez~rwę l za7mu7ą wobec wypad· Komitet zagonków zwraoa si~ za;
wadowską n.r. 25.
~ow bieżący~h stanowisko wyozeku- n.aszem pośredniotwem do p. ogroit.·
Bmr.o ucząstku 2 przeniesione Jące.
·
mków z prośbą o złożenie ofert

iż w te.j samej celi ougi sied:?Aiał nie'. zostało z ulicy Zgierskiej nr. 64, na · . _ P~w'ne osoby mogą ozuć nieiaką ~lancę łrapusty do rozda:nia tej dzie.
winnie aresztowany cesarzewicz Ale· ul. Zawadr.ką nr. 2 (Bałuty). ·
awer~Ję do wynoszenia swych uczuć . za wcom zagonków.
\my Piotr<1wicz.
Ar~sztowaaie

~~ohomlinowa zadawaim~. tylim częso1owo opin}ę ro.syjsk~, !!i powodu, i~. ~u~o kwestji
me zostało 1eszc~e wyyumwnych.
Pisma moskrnws1ne zapytują w
jaki sposób ~złowiek . zdoiny do . tylu vrzestępstw, mógł w przemągu
~ylu d lat piastowa& tak wysoki
11rzą · :,
. . . ~·
."
.
Wrndomost1 piszą. 11 1tusk11a
„Suc.liomlmow zostanrn uk_ arany. Ale
>
.
d
to me_ wy,::;taroza dl
, a. ł:-.os11•. g yiż. u~
karame _.:::iuo.hom. hnow. a . me zwró01
s_ t rJtt, ia lne. pornosł da R
ł osJa, - z powodu
ze armJ.~ _.me pos a a a dz1QkI memu
arnurllC}l I to w. ta1r krytyczne} chwili. Dobrze, ~e. mfoister zostanie ukarany. ale leple;by było, gdyby me
dopu ·zczo110 do samego przestap
~
,
_
"
";: „
stwa. „Sprawa Suchomlmawa wzbu-

Ra ~uafo~:;j~ lebtiie.
W d.niu .22 i 23 b. m. rozpoeznie
BH~ :zapis 1 kwallfikowanie dzieci
wy.znania:. moj~eszowego na wy1azd
do kolonJl letnich w Karpówce. ·
...._ Z parkow mie s~doh
W parkach. mieJ~J{ic11 vvywieszo~
ne zostaną następujące przepisy dla
pubHcz11ośol:
Zabrania się wchodzić do par~
k?w w stanie 11ietrzeźwym, osobom
n1ecz.ysto ub_ran1.''ID. ~,ebra i~.om, ·-'"• du·
,] ,
il
""
żym1 pa!rnnkami, _koszami it. p, wprowadzać psy l Jeździć l)O o. grodz·1e na
J
weloc.Yp.eda. eh. Dztec 1 nloO'a
u,..zP.sz„n
v "" •
czać do pariru tylko w tovia1·zystwie
dorosłych. ·
.. ·Chodzenie po trawnilrneh, jest
medo:;1.woio:n~; rne w~lno. pr%erws;ć
ław
k z m J
·
. e - 1 . e sca nn: mleJsoe wszelakm ns2ikodzenia ławek~ iak nacina-

.

na uhcę w zbiorze ludzi, świeżo i
Oferty. powyż~ze winne być sk,ł
lekko pomalowanych na kolor ama- dane w blurze Komitetu ZRO'Onkó
rantowy.
p~z;y: ulicy Szkolnej nr. 8 . z ;adillfe.:
p 1~8k · T
·
·
· m
·
·
· ·
1·1 · ·
.

?

ośG

· K. O. nie może być

~.we~tJonowan~f tyJko z tego powodu,
~zocn~~d~~ł;m~e1egaoJi Tow. w orszaku

,'l'. K. _O. posi.·a_da za sobą .J'ubile~sz 10-cio JetmeJ czynnej i OWODne} dla. polsi;ości nracy. ustawiozrie
Łk
t'
•
wa .1
z żl).ndarmami rosyjskimi
o dzieła t)Oltikle Strum>
rn·
. .
skieg·o 1 1 ~. ...
. ·. o„,
n ysp1an.
T . . .
ys1ące analfab""tów po
k 1·
· · · · nauki dzlt}lri
· . „ 'l1. K. zys
azaś
Y
moznosc
o„
ducha polsu::ości.·. krzewiło rr. K

ose1, jakości i ceny· flanoy
Dla dzieci.

emem

-

Przy ul. Sredniej . nr. l4 komfs}·ll.

~iędzyzwiązkowa stworzyła Jm()li·
mę dla dzieci odstawionyo.h od piersi.
C~arakterystycznem j.est to,- że . po·
· k'
1
1
m1~10
niz lej ceny na k eik (pół itra.
kleiku· 1_ 1rnp.) ma tel.{ ZQ'tUSZR .. s1·i:.:_nie·
._.
~
~ ·
w.1ele. Kuchnia przyrzqdzaJąca klei!n wydaJ· e obeonie .zaled\"'ie 100
'"
porcji.
·

·
·
Z klin.iki położniiczej. .
u e z odezi,.v Mikoła1a Mikoła]ewicza·
, Klimka położnicza przy ul. Mil~c~ z .arcydzieł Mickiewicza, Wys~ irnłr<Jewskiej M 83 miała w kwiętniu.
pia?sk.iego, Zeroinsldego i in. Ńa- · 46 cłwrych. Porodów 3.9 i 5 o. peraoJ°i; tycnm1ast po opuszczent'u· Łodzi·
·
z
.
T
chłopców urodziło ·sie 20 . dzicvn,;;.;~i
pr ez rosJan · K. O. zaprosiło pr0t urodzHe. siq rn, jed:J:.f,u p~r&. bHżWąt..
0

-

„ fh»WY cemilik D„ .Zapm ~· .
··
Delegacj a ~aprowiantowama. .M.1a.sta. opra.·
ała
13
ma,ja
nowy
eennik
artykułó
w, po~
09
eiadanych w magazyn ach miejskic h, a miaW sprawie komunik atów od różnych zr.ue·
6
JoW1cie:
szeń krakows ki „Głos Narodu" pisze:
,Kasza orkiszowa. Mk. 10,50 za pud.
Najslraszniejszą plagą redakcji są-ko·

Z pras y. p_olskleJ.

„

pęczak

„

„

Mk. 12,30

Kasza m~nna 50 ten za funt.
F~ola. biała i brunatna . po 75 fen.
za ,funt.
Groeh zielony SO fen. za funt.
Groch średniego gatunim 50!en. za funt.
, Pieprz 3 marki za funt·
·
Ryż 75 fen. za tunt.
Cykorja 60 fen. za funt.
. Domieszka. do kawy, tirmy „Frank" 60
fen. z&. pakiet.
Kawa. 4 marki za funt.
Herbata;
,
I gatunek 1 mk.
za funt.
II
"
& mk. t>O fen. „
III
„
ó mk. f>O ten. „
„
IV
„
& mk 25 fen.
„ „
Se:- „Eda.mer" 2 mk. za funt.
„ „Gonda" 2 mk. z~ funt.
Mleko skonden sowane l mk' 75 fen. za
pnszkę.

Masło 3 marki za funt.
Sl!lmalee 3 mk. za funt.
Marmela da 7f'> fen. za funt brutt.o.
:Kakao 400 gramów 4 marki.
Kartofle 8 marek za centnar podwójn y.
Płatkl jęczmienne 1 mk. ó fon. za kilograro
Siedzie holender slde 80 marek za pół
betwki.
Za.pałki 26 fen. za paczkę.
Klipfisze suszone 75 fen. za funt.
·
Nafta. w hurtowe j sprzedaży 40 fen,
w sprzedaży detaliczn ej 42 i pół ten.
Białe mydło łojowe 95 fen. za funt.
Soda 20 fen. za funt.
Sl1wk1 60 do 70 sztuk na funii 1 marka,
!g0&95 na tunt 66 ten • .Ilia funt.
Bober ogrodow y 60 fen. 1Mł. funt.
Byby solone '10 fen za funt.
Sól, 4 marki za pud.
Fa.ryna, 38 fen. za font.
Cukier kostkow y, 47 fen za funt.

Tempe rairtu'l na.
n...jś e godz. 4:~ej w nooy tempe.uzi

ratura wynosH o.+s o R. O godz.
rano+rn o R. w słońcu.

7

ej

'Wypaiki i kraazieie:

_ WC!łdrówl!u!! po śmiię!>ci.
.
Zmarła w dniu 12 b. m. Mariann a Fa·
l:lja:ńczyk lat 68 w szpitalu małż Pozn_ań
•kich została przewiez iona do prosekto rwm
miejskiego . skąd wezorai pocliowa na była na
11menta.rzu. na !'!'owy eh Dołach.
·

.Ze

munikat y.

Są to o różnych rozmiara ch, treści l tonie zawiado mienia, reklamy , odezwy etc,
o tern co stanie się w towarzys twie np skoncentrow aeych analfabe tów, oo ono ma za.
miar zrobió i jak: to winno przyjąe społeczenstwo
.
Od wczesneg o :ranka (dawnej 6„tejl) za~
czynają przychodzić do redakcji różne pa.nie, panienki , woźni. studenci 1'i komunik atamj, zawsze pilnymi . n i uśmiechając się. po-

.

ohorych ko bięt w Chojna ch. Spostrz e
tenia i uwagi.

z blizka

i z aaleka.

§§ Szkoły polskie w Rosji.
Prezes Koła polskie go. w Dun~ie
viotrog rodzkie j, poseł ~an H~rus1e
wicz, otrzymał następu:a,cy hst od
rosyjskiego ministr a wojny, który po
da.jemy tu w dosłownym przekła
dzie:
„W oilpow iedzi na list pana. mam
zaszczyt zawiadomić, że na skut~k
rozkazu wodza naczeln ego o nadanm
osoboni, które ukończyły kurs prywatnych szkół polskic h praw ~cho
tników, wszyst k1m szkołom wo1sko wym w kwietn iu 1915 r. polecono
pJ;zyimować. pomien ione csoby naró-

wni z wychowańcami szkół ~zą~o
wyeh, pod warunk iem zna1on:iose1 Ję
zyka rosyjsk iego i po złoż~n~u p~zez

nie przepis anego przez

gu naukow ego warsza wslneg o. JZ na
zasadzie rozka~u wodza naczeln ego
:>sobom tym przysługują prawa O·
(•hotników I-ej katego rji.

Benefis Adama Tartak owicza .
W nadchodzący piątek t. 1- 19 b.. m. gro:
no amatorów urzadza swemu rezyserow 1
JJ. Tartakowl~zowi. - art. Teatru Polskieg o,
ben ens
'
· P. Tartakow icz zapisał się w pamięci byW~lców teatralny ch, jako uzdolnio ny :reżyser
~oł amatcrsh.4cb.

.

.

. W dniu benelisu odegran ym ?ędzie 1:1rzeP1ękay dramat Gorczyńskiego „ W noc l1peo-

wą.„"

yv sztuce te_j oprócz benetis.a~ta, który
~reuie głowną rolę, przyjmują u'..lzJał koledzy
ie~o

p.p. Pilar;;ki i \\ osKowsk i

lllHośników sceny

oraz

szerag

Ł. O • .S. w Iie!eno wie.
Dziś: \Vjeczór i;:olislóo j oper
Dyrekcja :
Brouisł: Ezulo Solista; K. Hilszer. .Jutr J:
1
! ~_gi Konc>.!rt Symfoni czny. IJ.y n·ire;a: Alelisa11.
~u~~ier. W program ie: l:foetllc:iven l:is lllton;e.

serbski ch.

·

Traktatru1nuńsko-au

W9dar zenió. na tnorzu .

umieścić

i nierzadk o poprawić komunik at,
gdy nie chce narazić się na zarzut nieuczyn nośei dla akcji społecznej

Podobni e rzewny zwyczaj przyjął się w
piśmach czeskich . tam też -przeróżne stowa
rzyszeni a, kluby, koła i kółk::i. zasypują. re~

dakeje pism codzienn ych komunik atami, zawsze z prośbą o bezpłatne umieszcz enie. Dokuczyc snać iuż musiał gazetom czeskim ten
zwyczaj, octbitający się ujemnie bardzo na
buażetach wydawnic11:yeh, oŁe<Jnie bowiem
berneńsld dziennik „Lidove Noviny" , a za.
nim i inne pisma czeatde, pomieściły ta!de
oświadczenie:

„zawiad amiamy, że nie możemy i nie
będziemy drukowa li w przyszłości róż·
nycll komunil.catów z życia towarzyskitgo, w1kazów 1rn:ładek, podzięll:owań,

, notatek reklamow ych. sprawozdań zzebrań stowarzyszeń i t. d., dta.tego zbyteczne jest nadsyłanle tak:ich i podob ·
nych rękopisów Wszyst1d e ta sprawy
można niekiedy załatwic boz pośrednictwa dziennik ów, które iuż są tak obciążone, że dalszego balastu re1damia rskiego znieść nie mogą.
stworo, któr@ się nie n..ogą,'!'owarzy
czy i1ie
chcą obejśC bez dziennik arstrieJ reklamy. nie pozostaj e nic innego; Jak uciec
się do ogłoszenia płatnego".
Do di,tenzyw y pism czeskich , konkludu je
.Głos Narotlu" , przyłączamy się najgoręcej.

strjac

Wielką

Główna,

15·go m~ja.
Wsch odnia widow nia wojn9 .
było

Nie

ważniejszych

wyda-

rzeń.

ijałi{ańs.ł(a
było

Nie

widow nia. wojr.ry.
waźnie,Jszych

wyda-

rzeń.

~achodnia

widow nia woj1i9 .

W wielu odcink ach na froncie„
ycznny mi obustro nne art.ylerja i patrole . Próby przeciw nika
by nam odebra t nowozd obyte stanowiska pod Hulluc h, pokona no w walce z blizka, o ile ich nie zniweczył
nasz ogień artyler yjski.
Bez trudu
odparto natarci a francuz ów
nad
Yozą na- zachod nim zboczu „Martw ego. człowieka" i pr2:y lesie Cai~lette.
Naczeln e dow6dstwo wojskowe.
były dość

Komunikat austrJacki.
(Urz~dowo)

1'os~jsl(a

n maja.

widow nia

wojny.

Bez zmian.
I?ołudniowcawschodnia

wi-

wczon. j

po

południu

silne

Grey uc7.ynH uwaprzedm urzem nie ...
tylko dla Njem1ec, lecz; również dla
.B1ranejj,. oraz w stosunk u do pokoi u
europe jsidego . Nikt nie myśiał nigdy o Jego przerw aniu, Niemcy przer„
wały przedm urze. Kancle rz uznał popełmoną niesprawiedliwość i obiecał
odbudo wanie Be1g_j1, po osiągnięciu
celów militar nych przez Niemcy. Obecnie 1ednak uznał on taJr na wscho"
dzie, jak i na zachod zie ,.,status quo
ante" ja.ko wykluc zone.
Innemi słowy, niezależnośe Belgji, Serbji i Czarnogórze. należy do
przeszłości, o ile koalicj a nie zdoła
jej przywrócić.. Przeciw ko temu możemy powiedzieć: Niemcy muszą uznać zasady , które uznali
wszysc y
p~zyjaciele wolności. Nikt poważniej
od nas nie zyczy sobie pokoju , ale
tylko takiego , który przynie s]e poszanow anie praw narodó w. Niemcy
c.hdą wywrzAć na państwach neutral „
nych wrażenia, iakoby Anglja wywie~
rała p1·esję na Francję, RosJQ j Wło·
chy w kierun ku koi1t,yn uowani a wojny. To pomyłka.
Narody te nie potrzebują zachę
ty z naszej strony. Nastl'l}pme twierdzą

Niomcy, jakoby Anglja

zawrzeć

chciała

po.ko} separa tywny i opuścić sprzym ierzony ch. Adres,
pod
jakim skierow ano to kłamstwo, Jest
dość
wyraźny. Rozsiew anie
podobnych wieści nie jest lapszem od wynurzeń Hethma nna, jakoby
celem
Angiji było zniszcz enie wolności i całości Niemie c. O podobn ych mmsen sac.h nie myśleliśmy wcale, o czem
zresztą kancler z doorze wie. Zyczy
my narodo wi niemie ckiemu takiej
wolności, z jakie; samt korz.vs tamy,
i ,Jakiej pragną inne narody Europy .
Wielu m1arod ajnyci1 prusak ów wyobra~asobie tylko jeden rodzai pokoju:
pokój narzuc ony jn:nJ m narodo m
przez Niemcy . Nie rnugą i nifl cbcą
oni zrozum teó tego, że wolni ludzie i
wolne narody wolą racze; 'mnrzeć, niż
podled z tego rodz:1ju zasadom, orE~z.

walki

artyler yjskie, które toczą się jel!szcze
dt'iisiaj. W nocy nasi lotnicy obrzucili gęsto bomba mi fortyfik acje adrja·
tyólde pod Monfak one, dworze c kolejowy w Vercig nano i różne urzą
dzenia wojsko we. Latawc e powróciły
nieuszk odzone .
Na zachod zie od San Mariinv ,
nasza piec.hota wyrzuciła włochów z
czulow ego okopu i odparła kilka
przeciwn~t:lrć .. Ziamały się 11afar<:iu
włochów Ha północy od Monte San
Michel e.

że

obecua wo 1nu iJ!e HJOl.e się slrnń
czyć, póki te:.!;'J rcclza;u u::siło-wanrn
nie zostan11 un1emo'.?J\winne.
o,~e11s~'''t w il'l 'ibY ~-ro~„~~~r „
.
~

1\iE UcJOLA \J, Hi 5 „ - e.:vio" doJJOSl z Sa10Illk , it. vo~hó 1 1. wo;sk
J;oulicji na Fforlnę i

Sel'bl

nown. Jaze o!ensV\ VV.

r,;zp1>czs11a

i\l:i. w;elu 1rnni.t.1Dl.1 .t.i
"IJ::J·d11i
·1 :'1"',_.
Ili C,,,.. „,„,.·„
H (;(
'. ~I<-.:,
i
i n„ .·ie,'"''i"'
~
• ,__ • . V
1.....J.

1. '""

·-'- .... .+

wojslrn odt1zie lone od ."frtiie i.y l ko
'łlrzestrzenią 4· eh ltilvm drów ..Jedno-

traktat u niemie c·

ofens ywa.

WlED.b:N
Za Sztokh olmu. do-noszą do »Neues Wiener Tagebi arn
'Wyjaz d cesarza Mikołaja na rosyist< t
front zachod ni uważany jest w f>j11 ·
trogrod zie za oznaktJ , te na. frone-i{~
tym prz.vgotowują się zdnrzen i;i. wa·z.ne. A zdarzen ia te będą niojed nokrotnie .:iiwraoa6 si~ do Pwtrog rodu z
przedst awienia mi poważnemi co dn
bezczynności rosjan i rialeg·a6 ua wystD,pienie czynne arm'1i ro:;y ;;.;ttiej. 'i~
tego wzgl(ldu ce-:iarz miał po wo łac
d.o siebie wielkie go księcia l\J ikola :a
Mikołajewicza i po nurr.dz ie z nim
uło?Z;yć plan o czeki waneJ ofensyw y.

wojn y n

BERLI N, 15.5. (Biuro Wolff a)Sein·et arz stanu, Grey, d. 10 b. m.
w_ rozmuw 1e z londyii s1um przedst a·
ww1eie m gazety "Dally News" oznaj-·
m1ł co następu.je:
·
Jedyne cele Anglji, zwią%nej ze
swymi sorzym1erzeńcami prie·r. traktaty, wyłączające wszelld pol\ÓJ separatyw ny, leżą w odbudo waniu Serbji i Belgji.
Niemcy zawsze twje:rdziły, ~e
wojna została im na.rzuconą. Zdania
tego uiepod·~1e1a rnlrt, nawet trzeci
sprzym ierzeni ec trói przyrnie r?;a, to
zn. Wfochy. Nikt nit: zamierzał ata.
kować N 10miec. Zarząd zen la militar ne wszyst kich par1stw ościennych
miały c1rnra1 der na~zupełniej detensywny~ .jedynie tylim same Niemcy
przygo towane · były do walne1 ofensywy, czego dostate cznie dowiod :ty
zdarzen ia. późniejsze.

a

Bez zmian.
Włosł{a w.1dcw nia wojn9 .
W wielu odciuk ach rozgorzały

Rosyj~ka

2ur1g~e~sk~ch cela~h

lrnncl~rza Rzesz,)' ,
gę, 1ż BelgJa była

(Urzędowo).

Kwater a

Grey o

'.6 racji wyrażenia „przed murze
użytego dla Belgji ])rzez

J
BER.UN.

ska przystąpiła do
ko-rumuńslr1ego.

Dowódstwo floty.·

Niemie. c",

down ia wojnl) .

Tea tr i Sztu kal!l l

SkiiCh u
ATENY , 14,5.
Podług donie!!!lienia pism zakomu nikowa li posłowie
greccy w Londyn ie i Paryzu , r1.iądo ·
wi swemu , ~~e czwórp orozum ienie nie
nalega na żądaniu przema rszu wojsJ-

ka.
O godzini e 1 ej po południu, flo. KOLON JA, 15.5. "Koełnischti Zei·
tyla latawcó w wodnyc h, obr~mciła tung"
donosi z :Bukare sztu:
dzo wa.iny!"... Trzy nuozące się panie zakła~ bombam i
ze skutkie m wojsko we urzą
Zapow iadany niedaw no traktat
dają związek „kropli koziego mleka" i zwołają się co· drugi dz1eń sążnistymi Jwmuni· dzenia
w Waloni e i wysp~ Sasano . rumuńsko austrjacko-węgierski
za.
katami i t. p
Mimo
nader
siJnego ognia obronn ego, warty został przed Jdlkom a dniami .
.A pismo mimo obecnej drożyzny papieOznucz a to, iż monarc hja. naddun n.j„
rn, farby drukarsk iej, wogóle pracy „muBi" powróc Hy latawce szczęśliwie.

mrn1ste r7um \.ViED EN,

nświat.v poświadczenia ku~atora ?!m~

O przem arsz wojs k serbd

kopertę i
oznajmiają słodJ,:o:
„KomuniJrn.cik; do naibliższego numeru, bar-

Komunikat niemiecki.

Zarzad 'l1ow. Lek. zawiad amia o
posiedzeniu dnia 17 maja o godz•. 9
wieoz. na którem odczyt any zostani e
przez kol. Sonnen berga i P~włowską
referat p. t. "Z byłego szpital a dla

cześnie przeprowadz~~~ s~ gorąozko- ·
wo drogi dla art.yleirJI I taborów .

dają ila. stół

związk6w i słovarzyszeń.

X Z tow. lekarsk iego·

Wieczo rem znajdowała dę (forycja pod ogniem działowym.
Na północy od przyczółka mostowego Tolmefou, nasze wojska wtargnęły również kilkakr otnie do wło
skich rowów.
Zast~pca szefa sztabu general nego
Ho ef er,
marszałek polny porucz nik. ,

·

ł?G~ T.rr~ra~Ht~pclem.

BUKARESLiT. „Independance Rou-

main" donosi o przesunięciu wo/sJr
rosyjsk ich w odcink u koło 'l1arnopola,
gdzie już p:rzyt>ył gen. Pau, a oc;,,i;ekujq przybyC Ja .Mikołaja.

Now y

~raktat

Fosy jskc ... ~~

pońsk~.

KOPENHAGA, 14.V. Piofr.ig rodzka Agencj a rrelegra ficzua dvuo:Ji J.i
Tokio: Z powodu krążących pogłosek
o przyszłym traktac ie .rosyjsk o-jn.pońkim, oświadczył w prasie prezes
drugiej Izby, Simida : Głównym celem koalicj i jes·t stawien ie oporu planom militar nym Niemie c. Dlatego
też jest koniec.~mem zachow anie w
sile traktat u ang·ielsko-iupońskiego.
KOPENHAGA. 15.V. Podcza s ze-

brania organiz acyjneg o odłamu partii
Dosika ia w Kioto» baron Kato bronit
w dłuźszej przemo wie związku Angl;t
z Japonją. Związek ten$ Wfldług zdania barona Kato, jest podstawą poli-·
tyki Japonji . Związek Japonj i z Rosją
b~dzie dopełnieniem związlm z Anglją,
me szkodZt\C mu jednocześnie. Ja.
ponja powinn a dopomagać .koalicj i
wszeJk iemi siłami do zwycięskiego
zakończenia wojny. Podcza s przysziej kontere noji pokojo wej wystąpi
Japonj a wspólm e z Hosją, Anglrą,
oraz F.rancją, nie powinn a jednał<
oczekiwać dla siebie wielkic h rezul,
tatów, gdy!& przyjęła ona tylko niewielki udział w wojnie, i to na bardzo oddalo nym wschod zie.

Nomi nacja .
PIOTROGROD, 15.5. (Biuro. Wolf-

fa): Cesarz Mikołaj zamianował by~
łego gubern atora Finland ji, senator a.
generała. Borodk ina, członkiem Rady
Państwa i udzielił mu prawa głosu
na rok bieżący.

Na konferencję~gospey, ....
darczą.

SZTOKHOLM, 14.5.

Wiedomośti" donoszą,
państwowy Pokrow skij

„Birżewy1a

2.e kontrol er
oraz Prile·
szajew , pomoc nik ministr a handlu ,
udali się, jako zastępcy rządu do

Paryża na konferencj~ gospodarczą,
która od będzie się tam w do. 21-go

