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CENA REnUMERATY·. w Łodzi s odnoSze
Dlem dodomu j na.prowJ~cjl ró8Znie.M:k:. 21, pół
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Oświadczenie wkwestii Polski:
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·Ważne dla pp. Rolel{tor6w!;
Dyrekcj., Loterji: Klasowej

,
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na ·lawalid.6wWojennrch

NA
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?:wia,zanycb

przemówień

·P:.':'i

7, .

mi~~l{o.l'os:V'Rkjef!o i nlemjeck().fin~
JSlnil1'dA~O. 7,81)rnł głos zast.~pca lean ..

Loterja obejmuje 82,000 losów,z ldóryoh-polowa i premja wygrywa,jf!:.}azem

,. · ' 3 MILJONY 335 ••0~ .,MAR'K. ,

cJen:a. n?;e~zv, von l'ftyer i w olłpo ..
wiedzi nft zn:łoszoną, rezoluo'e komIsU:
ln]d?efoweł,· tyo1.ącn sie prawa sama ..;'

Losy Gzieląsi{) ·na poMwki, ćwiartki i ósemki a. pl~n '. gry i warUI31vi kolektorskie są nA'd1iwyf}~ainie'
korzystne.' C~na loau w 1caJ=dej klaaie.26:rnk. 11.2. łąSU,13 mk. 11' 1081l,6.60 fen., lis losu '3,2{) f
.

'~frioh.

l'A'SZ~m pnsleclzenin~~łlł

no !-17.erNł'll

wniesionemi\
in ł.erpp-ll'whtmi i ~ drugiern czyta~
ni C'!m 1.raktaf6w 'Pokojowyoh - nIe ..

(2-ga LoterJaLegion6w~olsklch,ll wa'~s~~~., Tręba~klP~) przyp6mina, ~,~ dltia
. I-go Kwleinia'19~8 r. 'mija termln',wDQszenia podail o kolekty.
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Olrl"6R}en;n Polsld, Knrl1\ndH i IJHwy::
,l" zelcł, co nnsłtnmje: W re2~olnoliłr(\-~

Wszelkjedruki, plany gry, deklaracje wysyła,.si~ na. ~lvłanje gratis i franoo.

mfslł

huiHełowAl. 'Powzf~t,eJw zwis,.' z 1raldBt,em pokoiowym nłe~
n;}ie olw-rosYlslrim, a f,ycząCAl Eli~ 'praJ
Wn Rnmoolrr.fślenia Polsld, Kurlandii
i Lj ł WY. lrierowniol.wo Jlańsf,wa widzi;
u nH1cnienie prowadzoneJ prz~t. nfe nil:
wsr.hoiJzie polityki, ora~ :r,aoh~t ~ do'
dalszego Jrł,,~t~n.i1l. ,., po tei drod ze.
KarJole'l'Z:·j$.:t,dnlu 29 lhtopadąj
Ó .",' tif'fi!::;
oe, KurJąnl~Ji
.0ęwiadoz
bfldziemy)
, ,:'eślenIBD,a,-J
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.DRUGA:.LOTERJA .KLAIYCI
.
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, na PUCZ to",arz,atw, ~•• turalno .....,:iato ...

. 2:3,500' ~8sa~Diczyoh' losowJ.;na któr~' ,paąa . 'ltR
Oplata' za' caly IQ&:24mk., , ., :616.11111 a
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Z~A7iliJ:i~nak pewn~
,iUt

n;~pod!egłoś6.

" i n$,.·'LftwJe Jut
,
. , .'
.' -;'
Jrów, ozarnogórcy 'ze, ,wsze
'c. J~,':l pows~echna ,w r~" r,j()leg(FRifoJl~h\ ~yl~~1)Hy S!t). it de,l'
otoczeni,u?iniiU nad sO,bąwJalf
, rłt,:plel"\Vs?,~•.o.bok Se~~Jl ltllt,. f~1J]łejsp;e~' r~ lerA Jowe" 'PoLnd do~od~y,;zr~czDY; bardzo tana ture~kl ego w tenspośób.
..
rn~ k?a~lO)l.,~~rZenla Rindal ,łi!'li~f{łt~t.ł~')lełnon:o?niotw8,.
wojowniozy i waJe~zny, ale naJmniej .ksiąt~ta płaoili tur]{om .dauIDfl.
., O
orz8D.1U ·Wlellcle} 8-e,rb]1 był! ,znnliłn'e .sl.,flłlł~ w. drodze 1 ]utr? tu,
kulturalny ze w, B?iystkioh ludów. slo; ,; Tak było do roku 1516~O'd tagu bardzo .I)Q1?~11arne w Ozarno~órze.
Trr9:yh~d~,e. Pewnie 1nł. w d mach:
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Pem plemIenIa' ser .S lego,
"
towRnie ~l~ J)l'aWnOpA.uB wOWyCl
. d B ś' O?iąo w swoioh rf)kaoh, 'w.ładzf2 dn .. gur4a l. erl>, W.6 II ,P"
w krainie, połotone) pom1t2 zy o nll\ ohowną i świeoką.
'Jald b~dzie przys~}y los Czarno. Jlolitycznyoh stosunk6w f.yob no,wol AlbaIiJą~
"
g6rza po z.likwidowaniu WOlny J)OW. Uł,wof?:onych p8ńsł,w spoozywa prza-.
Jest to :]rrałnB,pokryta skaliste-'
W roku 1852 zno.w powr6ollloo szeohnej, dziś pr.zesądzać byłoby (Jewi=lzYlłtldem 'wich własnyoh r~-'
mi, 11agiemi i dzikiemi g6raml. doeho- władzy Irsi ąt~ta dzleBzłcznl, 8 w roku 'zawcześnie. Wszystko zidetyć b~dźje }(1\011.· Bezw~tpieniaznajdzie slę roz-'
dzącbmi do 2400 metrów wysokości 1860 obwołany został Jrsł~cfem' Czar. od tego, ozy je wplywy pr~ewa~ą na wiązanie,ldóre zapewni trwałe U/lornad poziomem morza; obejmuje ona nog6ry Mikoła' I, PJotrowiez ł'J rodu półwyspie Bałlranskim ·powojnie. .
mowfinie i f.rwałe 'utrzymanie polro-:
8900: knom. kwadr. obszal'u, naktó· ~iegu8zów, dOdzłśdnja., panujący.
. T~tld no jednak przYPuszOZ8Ć~ by. iowych j ,przyjaolelslrioh stosu~1r6w,'
rym mies?ka około 400,000 ludności Po wo1nie tureoko'}oosYhd,deJ w roJru państwasłowjańsJde na BMkllmfoli ,do Irt6ryoh. da,~ą obje slro~y. Pań
pici,Obo"ga .. W te1 ,lIozbie 5000 jest 1878; Powjflkszył'on'~obszar . swego były ~dolne utworzyć 'bod'ajluźńys~Wo J)ols~Je nle wymaga łut mm.~1II
katolików, 15,000 machometan,reszf,a, niewielkiego ltraju 65100 liłłm kwadr. związef, federacyjny. Zbyt~ielkle ,ma. ,Wybł~ne sfery polltyczne. ł<;u,
ludności wyznaje religl/2 &brządku apo JlierwszeJ w01nie ,bałkańskiej pomi~dzy tworzącemlleJudaml 8Jo- ,tego ost.atnlO zaczęły przyczy.mą
grecko-wschodniego. 028rnogórey tak vi r.1912, idąc Z8.'l)t~yldlldem· Buł.. wiańsJde}))i zaohfldzą r6tnice kultu- do, przy~złego ukształtowama _ ,
bard?io. miłują. wolność i tak dzielnie garJi,ogłosłł Czarnog6rQKrółestwem. raJne,wyznaniowe i gospodarczo~po- .skI. - N]em~y~ oraz monaroh}IJ., ~lk,'.
bronić ,je' umietl, t.8. w istooie r?i8R~ądy' swoje. Mikoła1I ,eprawo Iityozne.
. •.
. ' atrjaeko.w~g1erslra mogą ty!ko kĄ~ą~;
ozy nigdy ,nie byli pod obosm 'Pa.. wał przy pomocy sJmpszozyny i 6
. ,
"
Ylsp6łprao~ powitać ?i uznamem. nÓW'Dowaniem.Wszelkie usiIowania tur- ministrów. W'raz8ol1 'badzwyoza(
Wd~d ~UCll ,w~lcułelc zn.8eznegń niet i lrierowniotwo . państwa U\tJ\t.ł.
ków, dą~ąee do, ujarzmi'eniaozBrno- nych zwoływana była t. .zw. ; wielIra pogmat~ Htn~a gran!,Cl etno~ra1!~,;nyeh to za pl,1nkt wyJścia' do pomyśJn;e:~%
'g6:r~ów rozbljałysj~ o ich walec?i- skupszczyna.
...
,wyrod~Jły SH~ fJomlęd~y D1~m}, spory rozwoju prawnopaństwowego w t~e:~4:;
no.ść i mł)stwo. ,Pobici w otwartem
ł b' 1 . f"I.. ,.. 6'
d·'
teryto~Jalne, ł.W6!ZąC e koś.t3 mezgody tv.ch krajao1], itby lcbprzyszłe p~",,;a,~ . ~,:
~ll,· Qlll,: uQhodzłli w swoje . skaUstegó:
S1 a z 1'0 na vl.larnog ry ,po cza.~ 1 wa~nJ z~trudne~ do usu.nl~o.i~. W.a~ń śf:awicielstwa narodoweo"jerałJ~:
ry•. , .p.rzer,.Djotekr~tyml wĄwozami pokoju składała si~ ze 11)() .gwardzi- 1~ :podsy:cać b~~zle ryw8:lIz{\~la państw na8zerokiej pod stawie, .JdÓra, nąą'~;'
śoie!ynami iprzełęQzami II w ..któryeh 'stów" podozas 'wo'1ny $tawała 'Po~ za~nter esowanycl1 .WOSlą~Dlt)~],U, do... dając zaufanie ludu, oJeszyłab~, ~ł.
ozarnogórz8otylko zor1ento~ać si~ bronIą cała ludnoŚć męsłra02i8t'~o~ mIDuj,ąceg.o w.pły~u na Bałl(a~aeh! odpowiednim autorytetem.~ R6",;qJet',
.umie. Tam, ukryoi Sila skałami, z dłn .. góry, zd~l~a do broni~' .... '.,
' " De tym wlellnm łl1storycznym s~lalru. j -,kierownictwo państwa llwsta ~:ą'lF'
gl oh swoich 'gwintówek celnym
' Impe~J.um o~~S~Ó~l'os:r,s~le,dątąo hsndlo~y~ WBo~odu z Zacho~~m~ rawnione. t danie, aby w p8ńst~A~ł1'i
Dgniem ra,ziłi nacierająoych tn~ków, do zdobYCIa wsz~cbwład~y~hwpły- Ko nsolldaoJs zatem .1 ud ?W SłOWI~,ł'i~
tpk ci~~kO dotknifltyell 'w '~A1f:
( ?iIDuszałi ich do odwrotu. Katdy w6w na półWY~PJe~~ałk~~8'kl~J slic~e-. s.kłch na Bałl(anao~~est kwestłą. Je- nie obecneJ, zarząd .,cywilny z,pa.tAł;
zaś' czarnog6rzeo jest wy,bitnym' g61ną protekoląl ~płeką' otaczało S?icze bardzo ~alekleJ przyszłoŚ<?l. ~ ow1erzony. władzom krajowym. ~P:ó:"~
str~elc6m.' '
>waleOzDy~hczar~o,g~l'~~!~:r~. .~;
-St. Łp..
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U kaidqo IJankiera.wkatdy... ,IJanku. pOCZCie. kasi,

o s ze z' ęd.no Itil towarzystwie

zabezpiecze~iowem,.

sp61ce kr~dytowe, podp!sujeslę· potyczkę, WOjenną!.

,

OpJeb'ta' obe1mnle wszystkloh
w gł~bł 8e1"O Dassyeh
'Płynącym l)rzeciwko oderwaniu Zła !ołnierzy polak6w, be2i wzgl~du na

........

IDłtjjtr·f:rildności. wyrosłyoh ze W?lgJij~' ~..;;;.;. głosem

dów "politycznych i IDiHtarnyeh ki".
rownictwo państwa 1est jednak go."
tQ.e współd~iałe.ó w Jriernnku zreaU-:
'l'()W3n'ia tych ~yezeń. Istniejące le.·
~ZMe l>l'zeszlwdy nie są do nsnni~·
~j8~ Stosunki poUiyozDedomapJ\
~i~ w,świ6t1eni~ B~dzie jednak praw..
dziwem wyzwoleniem dławszystkich·
zairrteresowanych, gdy }Xl kHlroletniem zmap:aniu si~ i kHkoletnłe1' niepew ności zostanie wreszcie pi6rem i
pieezęGłą stwierdzoneID, it ciętko$Q.o"
świadczóne :narody przynajmniej w
l'
Ś - ś . t
Ó·
b... ;a
ł
81 O!7Ję CI
WIR a zn w
~ą mog Y'
poświęoió si~ praoy, oraz korzystać,
bI
.ł . ń t
k ~
''I.i
ogos aWle s W : po OlU j spoaoju.
fOiywione oznaki uznania).

..

"D. Wal."sch. Zig." dGD6si: .
PrżedstawioIel c. k. komendy
armjiprzy oesarsko-niemieckim ge..
gubernatorstwie komuniku'e
co następuje:
_
·
Zgromadzone na .kwaterach dla
Ny-poezynlm pod Czerniowoami gros
"po!r:;kiego lror-pusu posiłJrowego po
zaaresztowaniu przemocą sztabu ko-..
mendy 'wyruszyło w dniu 15 lutego
wieczorem samowolnie z zamiarem
przebioia. sl('} we wsohodnim łderun
ku pr7iez naS7.e linie i przedostania.
się. na teren Ukrainy.
'
Gdy. usiłowanie wysłanyoh organ6w, w celu powstrzymania zbuntowanyoh nie odniosło skutku, wówczas korpus otoczono i po krótkiej
waloe, kt6rej następstwem byli zabioi i ranni Ze stron obu, zmuszono go
do. zJo~enfa broni.
Polski korpus posiłkowy jest roz-

mi

Chełmskie' i przyłączeniu

te' złe· to. w jakie'

mi do Ukrainy, ?iłemi nasze i pGIskielt
Bł$li krwiBt i łhlni przodk6w naszel
Słanej. Zarazem zaświadozamy, te
~1 tu w nuse} wiłlsee z lOd.ti1ami naszami jMteśmy prawdziW1:ml ;P~lakamł, m&miQ naszą CAłą
dusz~ '~el'eem, katdą kropelką krwi
:n"szeł mUlljąey i da Bóg, riy dorośniemy, bronić 1ej dzielnie b~
dziemył

armii

pełnili, je~eU tylko

słntbt2

wojenną

po wolnie będą
obywatelami państwa Polskiego, oraz
wszystkioh inwalid6w z ~r6d legł{)nist6w polskioh., bez wzgl~dn na
ioh pn;Y8zł ą prsynale&noś6 państwo ..
wą. Oel loter1i powinien Rtem 11
szerokiego ogółu apotka6 się li jak
najwy~szem poparofem.
Handlowo-kupiecka strona l1rzed8i~biorsłwa Jotel'1łnego 1>Hedstawia
dla kole1ri&ł.'Ów OHtł dla gralące1

Wołamy wiQO stąd, ..... z wioski
naszei- zo:odnie eb6l'em: Niech l'mblicznośół powft~ne korzys",i. Od
F~yte wolna, niepodłegła. PoIskał Pra- ka?idegtl losu j w katdej klasie ofYniem v, by głos ten"n8:.o!!IS i 1I\}"otesttan tl'łymuiAkolektor ! rok. orayH 10
'"'
J~
t'
usłyszała. eała Polska i wrogowi& mjr. od katdego losu we wszystkioh
g-olu klasach, oraz a proe~ od wynasi" (podpisy).
gr&nyoh, jalds' padną w jego kolek..
,eis.
Q

Ko%~łr%eliwanie ·'legjcnisł6w.

mk. ~gt~~~(,d~g~Ui1łs:

:łi::~g~~i z~~

. 'Niejaka p. R, która obecnde po._stało kolektorom pl'ze~ ło,
wlt~eiłłt~ Kilowft. na szpaltaoh lwow.. przy minimalnej
ilośoi

~e

X

Ze Stow. Techników.

WCZQM

raj w lokalu własnym przy uj. An~
drzeja nr. 3, odbyło .sj~. zwołan~ '"
drogim terminIe. ogólne zabrttnł ..
członków Stow. technlk6w. łrt61'8 ~a.
gaił

prezes zantądu fnt. B.. Wagner.
Na przewodnicz~cego za.prOS3\lnO tnt
SknIskiego,

Z odczytanego snrawozdanht z
za rok 191'1 wyjmuJemy
nast. dane ZaH~d stoViarzyszenła 04..
był 20 posIedzeń ł S ogólne zebranit.
W dniu 1 styoznia 1911 r, SIn.
warzyszenie liozyło członków - na
(na l stycznia 1918 Hcsono - 189)Komisia naukowo· odozytowa u.
rządziła 21 wieczorów odczytowych l
4 koletańsko-dyskusyjne sebrania.
działałno~cl

Biu ro porad technicznych i biuro

pośrednictwa praoy załatwiło SUl'łfl,
spraw ł pośredniozyło w kUku wy_

nawet padkaoh przy obsadzaniu posad. Ta.
w!iE}tyoh. nia kuchnia przy Stow. feobniłr6w w
sldei "Gazety Wiaozornej"', opisuje w kolekt~ losów (rł8.jmniejsza kolek.. r~ku sprawozdawczym wydała 100356
swoJe wra~enia O ostatnieh dniach ta wynosić mo~e 10 losów) - kauoh obiadów, z czego 3S!l,Oa9 płatnych ~
panowauia bolszewikąw w Kijowie.. nie 'Potrzebuje hyć wrf2ozona w go- chlehE'm, 253,447 płatnyoh bez chleb,
Pani R., mi~dzy innemi~ o roz. tówoe~ ale mo~e być złotana w f Hl- i 68,829 bezpłatnych Z chlebem.
strzeliWAniu ,1egjonist6w w Kł.iowłe, pieraoh warto~ciowych (listach za..
Defioyt kuchni pokrywano z zy~
p,sze. co nast€} pule:
.
stawnych, akojach i t. d.)
sk6w taniej piekarni. Idóra w oiąl511
ltZa szczeg- ólna lHIB1ą mś"ili 5j~
TJosy .Loterii Klasowej na Pol... ro]{u 1917 rcJzwijf\ła sj~ pomyślnie.
llOlszewioy na JlGlrklraoh z l'ols(dello ~kich Inwnlfd6w Wo1ennyoh" Jlodzie- Chleba wypIeczono ogółem 400,000
korpusu wOlskowerto: wid7.iano. ,1ak Jóne są na poł6wld. ćwiartkI i 6semld. funtów. Pozatem Słownrzys21enle te,
dwuch talIich młodych 'PolRldch ]8- Ósemka ło~u ko:::ztuie w kaidai kla.. ollDików utrzymywało 8 faljnie herba~lonjstów p~zypal'1i' bandyci do mu-sie ty1ł,o' 3 mIr. 25 ff}n~ tak, ~e na .. ciarnie, Cena spr'ledatna. herbaty,;
ru Da.:KreszezatHm i r07.słrzelalibez wet Illdnoś6 nł8zamo~naz łatwośoią oukrem wynosiła 1 kop., później ~
fl8rdonti: nist'łl!r. sad bol~zewicldf tło- b~dz]e mogła nabywać losy tej lo .. kop.~ ostatnio zaś 5 fen.
to-ny z trzech żydówek" i ied· tarli.
Wobec trudnośoi przy nabywaniu
nag o zyda~ rozstl'zYl2'ał wylącznie.
Plan Q'rv ie!l:t ofa 1'\ubli(\,zn{\ś~i i herbaty, wprowadzono wydawanh,
czy . arąsztowllny 1eglonisła ma być
. ,
r
rozstrzelany. ozy mo~e uniknąć flO- lmleltłol"ów nlf'<7.wyldA do~odnv. NR ~uru z tytnie' mąki, kraszonego sło
niną, łdóry sprzedawtlno po 2 kOł~.,
wiązany~ Zbuntowanyoh pooją~ni~to rllŻłlega: wymiaru' ",snrawiedliwoścP" R2, tyslace, 1!1ś6J~_.r!11ow8, ' t. t J 6,000
.
l'
los6w
(00 rtrn!::i lli!!l)ob('lwia~kowo wzgł. 5 fen.
z całą surowością do odpowiedzialw:v~ry~lll. Naóto w 5'A'kla~le 'Pr~e ..
nośoi pl'z~d sąd wojenny.
j:)ledztwo
:?Dł\C7.R oyrel{o'a loterH 'Premi~ \1V wy. W roku sprawozdawozym wflh·
w toku.'
solrości 100,000 mIr. Na'ni~sze wy- no, - 4~7.HS nor~H herbaty. 293891
~l'ftne, m~:vli t. zw. sfftwkf, unorm"o ......... źuru l 86,072 f~nły cl11eba. Shła,j ..
W~}1e zostały .wten sposób, te po' n1(~R spo!tyweza oSlągn~ła obrohI,- p r~oa Uf bJUPfiCh • •~_it ()dMiirtni~eiu 20 1)roc. od wy{!ranei. ]70,.437 mk. Ptzych6 1i w r. 191.1 \\.Y
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'po długioh i ci~tkioheierpieniaoh, ~arła dnia 22 mar~l 918r.
Wypro wadze nie drogic h nam zwłok nastąpi 24: marca o go,.
dzinie 4 po poł. z domu przy ul. Rokicińskiej Nr. 10~na omen
...
tarz w Zarzewie, {;J ozem. zawi~damiajo; ~yczliwych .

H6R.I.JN.. (On~dowo).,
Wlelk. . I(wal& ra. GI6wn/i.

Os.o bodz enie Hoaii .

BERLIN. - Z Roterdamn

dono~
SZ~ do "Bel'lJ ner, Tageb lattu·' 'iV t:
dług petersbut'sldego . korespodenta
dzienn ika londyńskiego "Dałly Obronlole" motHw e jest jeszcz-e współ·
działanie napo! u wojskowem pomi~~

dzy bolsZewikami a sprzymierzeń.
cami.
Kores ponde nt powiad a w koń
młirbłi.
ou: Wspólne wystąpienie sprzym le
Zacho dnIo włdolVl)ia W01h~ rzeńc6w; nie zaś odosobniona tnterwenQja'Japon'i, znalazłoby serdeozny
Frcnt wojsk gen. feJiJmars'ł:al ka wsp6łudział koohająoych ojczyznfi
Ks. RItPJ)ł'ecbta ł~il'\lń!łrlSkłego.
rosjan . Wystąpienie to jednak mu
siało b y nastąpIć pod hasłem oswo·
Jutro dwa przeds tawien ia: o go- cji opraco wany
i
przez
bodze
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eble
nia RosjI.
projek
d~inie 8--eJ po poł. po cenach popu,.,
. Pront Niemi eckieg o N.ttępcy
ord ynno)i wy boroze) do se1mn - TloZgon maj. Morałha.
larnyc h"'akt owy dl'ama.t /fAktorowie ozem wo heo zakońozenia
Tr(uu l
prao ... ,swoBERLI
N, 22.8. - Po długloh el&r~
dworu"..
iehJ które trwały rok okrągły,posta..
pienia
ch
zmarł
znany współpraoow
. Wieoz orem ' ()godzinł e 7 i' pół nowHa rozwiążać sio_
OiJ stron y morZR ostrzeliWAllf)
_; .
nik wo'sko wy ,.BerUner \Tageblatt'uarcywesoła i znako mita ko medIa Zyg"
Oate't1d
~.
FJllndr1i .l>elgi~skil'l
- Zarząd
munta Pl'zybyłsklego w l aktaoh p~ ozynności zwróciwarsz.,. TQw.. dobro" i franeuslriei toozyła sf~energiozna major MOfotb.
ł 'łd~ do Magistratu
Prądy poko jowe .
t.,.Dzi ert.aw ca z 0Ieslowa-.
z tądanieDl oddania. dodys J)ozy oji waBIa .og-nlowa. Odd~i8ły;' wywla dl)w ..
OZ8.wt
orgnęł
y
kilk:Bl
rrotnJe do linii
jego d wuch d~mów przy ul. Długiej,
H AGA" 22.8. ,,"I! eslmin9
Z prowIllcji.. które zapan owani a rosy:jsldego znaj .. niep12ylacielskie1. Od okolio y na po'" zeUe" dowia dule się, te w ter~GIt
kulmtdowa1y się w posiadaniu ~dllobowjeń.. łudniowym ,wsohodzie od Arras do fach Izby gmin omawi ana iest. tywo
La Fere zaatakowaliśmy,. stanow iska motliwośó ,wys~ąplania I'j nowem
_ Z Pabja nic. W dniu 4 i -5 kwJet;. stwa prawosławnego,
\
p<tprzadolo ~aś onglel sh
ie. Po 'enel'gicznem' 'PTZygo- propoz yojam i pokolowemi.
nia Stowa rzysze nie m1Uc~yoieU ehrze- odebra .ne, zostały . ldaa~t
orom kato .. tow8nhl ognłowem
z arty,er il Imio ..
śójan, 1rorzysta1ąc fi okażjl fuli wieł- liokbn.
Pogłoski na ten łemnt są harta. czy min, ruszył do !,2iturmu 'Ple - dzo uporcz ywe i dotyoz
]ulnocnycb~ ut.ządza trzydn iowe lenrą ewenł,nnl·
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&
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Koalic 'a zapropon()wl\6 mA. Niem ~
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,li oielakie. WnIka ogniowa . śpotl~~n
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metodykf) gimna styki, pozate m refe~ zamieśoiła wiersz
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grunto wnego poj~form?wania sil2 .l
olelski
e1
i
bater'e
'Pod
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. % a . % ił e a
Letnim zostały skradz ione wszystłde większyły sit2 ieszcze . Dotyoo po- Prze d poko jem z Rumunją·
kostju my. Izkod y wynoszą kIJka- zameld owano 16000 jeńców bozas
WIEDEN, 22.3. Upływl1jący lutro
. l
200
§§ ap.,źblll zamknięci,. kOft . dzjasiąt t.ysięo
y marek .
ierroin
rozehn u z Rumuolą uzysk a
dzia
ł.'
lalni . Wychodząoa w DąbrowJe
jeszcz e pewne'Przedłu~enie. Oozekuft
Pod
Verdu
n
wallta
ogniow
a
spoG6rn. "Gaze ta Polska " ogłasza
n ' b
ją, i~ trakta t l}olrOJowy z R.umu~tą
ł'.u t~gowała sl~.
wleszozenie zarządu wo1skowego ob. zawar ty
ko- l'" ro a ',W:i rZ:i ma
będzIe w na1bli~szym czasIe.
Z
innych
terenó
w
walk
nie
nade·
palni. Obwie szozen ie koń ozy sJ42 nas~ło nl0 nowego.
Rozwi
ąz:anie parla ment u I'U'
st~llUjąoo: ,.Utom , te robotn ieJ przez
Na iemat powytsz:y kreśli jedno
mlllll _kieg o.
Pierws zy H0ł1auł-Jfwal6rmislrz
llleprzerwan~pracę i spoJ{ój, obowją· z plsm 1og'duń
I. 11 d e Jl d () r f.
BUKARESZT, 28.3. - D~ienniId
zek swój spełniać będą. Za,dań, wy- dowolpny obraze]r:skiob . Dnstępująoy
w JtlBsueh donoszf\. te parlam ent. ru
ohodząoych ,ponad miar., dotyehcża~
Nad l)fzegi em
Genew skiemuńsk:i zostanie rozwiązany i będĄ
sQwych konces ji, bezwąrunkowo nie p;o sIedziało trzeohie~iora
2ołnf61'zy-inwali ą
ogłoszone nowe wybor y.
byłbym w stanieuwzgltldnić, a ka- dów,rozprawi
ająo o wo1nie. Chodz iMenu u.. j al k •. Lioh nowa k,'eg o
tde przerw anie pracy poojągn~łóby Jo o kwesł.ie. frfow ygra
wojnę. JeO samod.z;~lność PDłsVd,
~a so~ -,.. prócz jnnyc h skutkó w...- den ?i nich był
BElRLI N. Kores ponde nt "Bel'line,1
Francu
zem,
drugi
Litw " ii Kurhu lldii.
Mmknjęcie kopaln i".
Tageh
,Angliłdern; łrzeoi zaś Niemcem.
lattu" donosi 7.i WIednia poiJ
l~ERLIN, 22.3. _ "VOfwarts" 1ro§§ Konk urs. Komitet obchodu
dał.ą 20 h. m.: Op;łmw;one wyląt1d
Zgotiłzili się na fo,ie wolnę wy... munik uje, j~ fltronnictwa wii}ksz
ości
K.ościuszkowskiego w Cz~stochowje gra 16n, kto ma nalsiłn
iejsze nerwy . 7.ło~ą 11rzy trzooiem ozytalllll nie- z memoriału lr6. Lichno wshy'e go w.v·
ogłasza za pośrednict.wem Koła arPostanowili tedy dolrc:maó pon llliecl<o-rosyjsldego trfllrta bl pokp'o wołały tu śróil ogółu i kół polif:v c:1 •
chiteld 6w W Warsz awie Ironkurs na tym wzgl~dem próby,
nie wie- wago rezoluo~ę, by w myśl .ośwlad nych wielKie wraten ie, l{ola .ledn~!f
iahlicę}HlmiątJw:wą z popier siem . dzieli, w Jalci sposób leoz
wziąć się do "zenia Jnmclen!iR Rzeszy 7i dnul 29"go dyplom acji austria oko - wfjgler slnf\i
'I(ościuszld. '. Tablica ta mab.yó osa·. tego.
wyraźają
() nich wpros t z obu
. ' .
Hstopada 1917 rolm. orf\?j oświadczeń f1.eniem .. si'ł
dzona . wśo,ianie .basMonu staryo h
Zwłaszcza ohurza sposób .
Nie mogrt e .. wpaść na wlaśol~y przedstawiciela niemieolliego w
Brze- w jaki ks. Lichnow~ky,)rzed8(awL
murów forłęoznych·'ldasztoruJasno y pomysł l)Oproslh o. rozs~r
zygnięCJ~ . ściuLitewskim llwzglf}dnione z~stało o. i
k. p'01ityk~ w rozdzlałRch;
górs Id ego.
. Jednego z przechod~16w.
'..
prawo PolsJd , Lit.wy i I\urllln dn· do Wsohód i polity ka tr6iprz
Sąd konkursowy stanowil\: zra~ ,
ymie r ll;a",
~en w6kaz~
Im stojącą ~bok moo!rreślenia. a n8'3U~pnje, bybez~ "Konf
mlania komitetu p.Le on 1\1oókow· 8t~JnI~, w któreJ łtrzyma
erencj
a
bałłra
ńska"
i
,.PrzesHo'
no_ kozy l po· zwłooznie poczy nione ~ostllły . ]rroki. ~ie serbsk
,!:11{i. Z ramien ia Koła archite któw w WIedZIał: "Kto z W.'lS trzecb
ie".
Dowod
zenie
jego, ~.{'
'iVal'Sf.awle arehłtek<łl~ }>D. St,efan ' tej '! ty~ smrod zle wytrzy najdlu.. celem wdro~eIlia odbud owy pal1stwo- Austrj a pr~y~wyc?jaiła sl~. UWt)żać
ma, ten wej Wl'a~ z krnjówym r,arządem oy- przymierze
SzyBe r, Tadeu sz Zieliński, i Jan Heu· ZWYCl~t y •
za. parawaDjI .poza
wiJnym ; następnie, hy dot.ychcza.so~ ry1ll mogła w6tHug upodobania którich (za8t~pca) oraz att_ rze~biar~
doFrano uz. Angliłr i Niemiec weszli we })fzedsttiwicJelstwll
narodowe zo- k'onywaó wyciecz~J{ na· ~sch6d" odEdwar d Wittig .Waru oki i progra m do ,środkastały postawione na szersz
pierają dyplomaCI tutejsI z oburze..
konku rsu otr~ymaĆ luożna w kanoe;Po godzinie 'Pierwszy wyszedł stawie ,· oraz by mo~liwie ej pod ..
na)śpie niem.
larjl Stow.: teobniJców w Warsz t\wie Francu z,' ldnąc siarozy
śoie: Niemog~ sznie,j zawart.o umowy z pań~twem
(ul. Czaelde>go 8-5)' od godz. 11 dOwytrzymaćJ zawołali
R6wn iet brane tu jest bardzo z..
pa,dłomdłały niemie okiem , lrt6ryeh domags}/\. sl~
1, próoz niedzi el j świąt.
~łe
l{s.
.
nad brzegi em jeziora .
.
dotyoh czasow e
przedstawICIelstwa o śmierciLiohnowslry'amu, te mówi
,T~rm.lnąkładanła prac l czerwc a
aroyksi~ci8. li'erdynanda,
'W ciągu następnej godzin y wyĄ rzeczo nyoh JCl"i\j6w.
.
r~ b . '
jakI) o rretekśoie do ,.umówionej na ..
szedł Angli k i łen nie wytJ;zymai
ąę Berli na po radę·
paści na Serbj~". Poza tern
straszliwego odo.tu.
.....
BERLIN, 22.3, ,. LoIcnl~ rJr.eigel'" czaja tutaj?? ;e przedstawianie zazn~
prze.
pół ~odzmy późOleJ kO~łłU'Dl~ę donosi: Wczoraj wirczo rem odjech
a- bie!Tt~ rzeczy . przez 'lrs. Lichno w.
opu~ołł koz.mł, który ją zam16sz}u" la z Brześcia Litew~
ldego do Berli. s!ry'eg:o tak~e w tych ust~pao
w
wał I rzekł. .' .
t
.'
na Jromi~1a mjni~terjum f!nansów !{t:(il'ych zajmu je 8ł~ politykąl}sau"
~cz"iązanie KOllli~ji s~jro~wpkQnstJHt"ylnef. --.'
"Z
ł,.vćm
~Iemete
mf~
..
O zwr.ot Sł()Jlfifik:pWMj~l1 gll'lll.Gh6w. - Pn;eciw
o
nawet
ja
111{r"'IJ'I.'
l:.jri(~)·
re1lllhllło .ludowBJ. zło~o. s tf j~Glro. w ~gi erslrą, cz~st()
t
l o r a Hl'"
l
(;ornogr afji.':"" Wykryct~,s~ut~rnL ~ Kradde t wyrzy
<,
ł,roĆ jes\
r
mł\ n e p , . 1,- .' . .
nn 7. 10 elu panów l jedne,] pani) niezp;odne z falrtaml. Na londyńskIeJ
'Uf teałJlZe.
,
Po tYO~l.~ło"Ya~h cap.p:dł omdln : ceIellI pr~eprO\ll'tldze!lil1
'uje/udu VI' lrónfer enc.ji ambas adorów nie mian(J
Komisja sejmQwo.~lrl)nstyŁT.R.St. ł~ n: Zł1e fl1 ą l mjr go 1U. (l~a~~w) ae spraw ie - drulwwHllja:nrltitW.OW,.\'<~jl wcale uczuci
a, aby po~a czynuości~
ndbyla ostatnie swe posle.dzen.ie, na nIe zdo a.
.• ..
biletów Irtectyt.owyoll :, tajńskIB} r·· Licilll owslry 'ego. lako
t u
"sekundantt.'
.liUlr..vID ,.Dl'2iDeła 'lfostatfJcz:nej ~edak~
l\I
p'ublik i ludow~j •
zni.kł.!l zUPĄłnie rola łlośrtl-dp.ik.a.'
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Telegramy.

,.

;.v,

Zbrojenia amerykańskie.
~B.ERL1N. Z Berna donoszą: Pisma
'Szwalcarslde zamieszczają obs21erne
re]aole o zhrojeniach AmerykL Doki
amer]lltańskie -pracuią bez wytchnienia. Ókręty handlDwe jednolitego typu hudow~ne są w olbrzymiej ilośoi
we wszystkicb -prywatnych dokaoh,
"!1atomhist doki państwowe budują
-,:Jrzedews~ystkiem -okrflty
wojenne.
Okr~ty .handlowe
budowane są w
urzeciągu kilku tygodni. 5 tygodni
trwa budo~a okrętu o pojemności
5,000 lon o 15 węzłach chy~ości.

Olrręf.y woienne, których budowa.
~dzle w 13rzyśpieswnym tempie, stanowią superdrednoty o oby~ości 86
w~zł6w na godzinę, dale1 specjalne

kontrtorpedowce, których zadaniem
lest wałka ~ .łodziami podwodnymi.
Również buduje się wielka liczba
!odzi podwodnycb, wielkich rozmia·
ró:w, oraz na1nowszego typu torperlowc6w, których właściwe przeznaczenie nie jest jeszcze dokładnie zna..
ne. Budowa takicn torpedowców trwa
o]roło 24 tygodni.
.
Rozszerzenie frontu belgij. skiego.
BERLIN. - Z Kopenhagi dono ..
ó!1ą: Parysld korespondent dziennika
"Beylingslre Tjdende". pisze: Cicho
i bez poprzedniego
zapowiadania
l)elgjjczycy rozszerzyli swól front
tak, j~ armia króla Albert.a zajmuJe
obecnie 13rzestrzeJj od Nieuport na
n6łnocy, od Merckem 11a południu.
Odcinek pod Merc]rem zajmowali do·
tychczas francuzi pod dow6dztwem
generała A ntoine'a.
W października
J 914 Y.. ,;r(!y niemcy podjęli pierw~

własne

Telegramy

atak na DixmuideD. z arm)i belgi1skiej pozostało zaledwie 28,000.
tołnłerzy.
Od tego ozasu 1ednak
, Pełnomocnicy Riimunji.
~mobilizowllno nowe roczniki, Il jeBUK ARESZT. 22. 3. (w.) Jako
dnoozesnie zgłosiło się mnóstwo oprzeastawioiele
RumunH weZffi9< u:
chotników. Al'm1f2 bel~ijską .7iupełnie
zreorganizowano i doskonale wye- dział w rokowaniach ~ ~mocarstwaml
centratn8mi minIster spraw zewn~·
kwipowano.
trznych, Arione} gen. Bupesci oraz
Sekwest. . .łatków· w Ame· pułkownik Mircescu ..
BZy

ryoe.

Poczta napOWietrzna.

NOWY YORK, 22.3. Binro Reu~
tora donosi: Na rozlraz rządu waszy.ngtońskiego zf\łogi rezerwowe ma·
rynarlri woiennel zaj~ły wczora1
wieczorem SS okr~t6w holenderskich.
'Kapitanowie tych okr~tów nie
protestowali przeciwko temu, gdyt
od pewnego czasu byli na to przygotowani.
GENEW A, 22.3. Z Londynu donoszą: Rekwizycja okr~t6w holender.
skieb~ znajdujących sit) w 'Portach
angielskich, nastąpi w dniu 28 b. m~
rano na mocy dekretu królewskiego.

.BRZESC LITEWSKI 22.3. (w;) W
dniu 16marcfl. rozpoczf2ła. tunkcJonowaĆ pierwsza poczta napowietrzna
pomiędzy Brześciem A. Kijowem przez . Łu~k i Zytomierz.

W ministerium hantU:tt

wu1ą sł~ 'ProJekty komISJI

opraco\\'y~
r()Inło~ej~

w celn wi~kszego śeląQ'niecia 8łł kul~
turalnyob, agrarnych i nallkowy~
do nowego gabinetu. Wybór loh spo4
cz:vwa6 bęfłzie na szerokioh poosW:
wach, a zalaniem ioh ma hy6 prz_f'l
prowadzenie reformy agrarnej.
.

Z

parlamenłu·,holender.kie.

HAG A, 22.TII (w.)- NA posled

Avereaou przechodzi do re~
zerwy.
BUKARESZT, 22.8. (w.) Gent;t'8.ł
Averescn z dniem 1 ;~1rwietnia prze ..

chodzi do rezerwy..
Na Ukrainie.
BERLIN, 23.3. (w.) Komisarz dla
gubernji kijowskiej nalega w mini ..
ste~1um sp~aw wewn~trznyeh na mo·
Granica bułgarsko - turecka.. żliwie szybkie rozbrojenie ohłopstwa,
ZURICH, 22.8. - Pr?;easŁawiclel gdy\t w razie pri'ieeiwnym walka z
szwa1carskiei "Tel egrs'Phen Informa- łmarchfą będzie bezcelową.
Całe masy chłopów są uzbrojone
tion« w 80fH nowiaduie się z miarood st6p do głów. Komisarze zrzucają
dajn'ego źródła dyplomat.ycznego:
Doniesienia dzienników, ~e Tur- z siebie od powiedzialność Za działał·
cja ~ąda. od Bułjlarli uregulowania ność komendant6w gubernjalnych.
Naczelnikiem milicji miejski ej
granicy wzdłnt dolnego biegu Marycy, a zatem - zwrócenia sobie przy- został mianowany dziennikarz Bo·
znanej Bułgarii w rolm 1915 kolei z gacki. '
Adrjanopola do Dedeagaczu - ' były
W tvch dniach uruchomiona zo·
dla sfer rządowych niespodzianką.
stanietegluga na Dnieprze.
Wiadomość ta jest 'Pozbawiona
ROzka7, ministerium woJny zaleca.
wszeHciej podstawy.. Rzqfl bułgarsld całkowitą demobilizację floty czar.nonie otrzymał w ~adnei formie \"'y- morRldef.
ra~enia ze strony tureckiej ~yczeń
Komitety wyborcze zostały roztego rodzaiu.
wią'l.alle.

nin w pierwszel Izhie OoBla fnier
lował rząd, 1akie leN/d zaml6r?;ODff
"prz(}dsi~wziąó wobeo zarządzeń kOca..,
licH. Minister spraw zewnęŁrznyoh.<
odpowiedział, ~e rząd ozuje sł~ wieI..
ce zadowolonym, l~ ubolewłl1'łie jegq
podziela również Izba. 'Zaoszoz~dzo na·
sobie wyrzut6w, ~e nie nozyniontv
wszystkiego, co tyłko .mo~Hweł a~,;
uchroni6 nar6d od Wielkiego nle ..
szcz~ścła. Rząd zaprotestultl ener..
gicznle przeciw pog~ałc~nin. Jakla
kroki zostaną przedst~wzł~t6 _.- tego.
dziś jeszcze minister powiedzieć ula
mo~e-sztab generalny jednak b~dzie
() nich powiadomiony.
.
\V końcu mówca zbijał twierdzenia prezydenta Wilsona., Jakoby o.
kl~ty holenderskie bezut.vteozniezaj..
mowały mjejsce w portaoh. Ame,.

ryki.
Zgon

~k.ięcia

Henryka.

BERLIN. 22.IU ew.) - "Meoklen
burgiscbe Nachrichfen" przynoszf
wieśc o zgonie ksiQcia Henryka, po ..
rucznika ·33 PUHUl lcirA.sier6w p. D.
"Królowe~·, (drugi pomerańslci)t. kt6,.
ry padł w wałkach na Zaohoflz16.
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"Xurjera. (6 kiego"

Następujące wydawniQ'twa nas.ze~ nabywać można w a:~:lrnJpistracji (ulica ~a

chodni a N2 31,)

po bardzo znH~nyCh c:ena~.

Konkurencja (nowela)

zamiast· 25 kop.

Szewc: warszawski (powiastka)
Sen Marysi o N. Marji Pannie

. Poświęcenie (nowela)
5zlabs kapitan Rybnikow
Chluba detektyw6w
~ Z łamle.no iwiat!!:lllo
aby h:ndel
,:t:."1 Co

zrobił,

!.iiil

szedł

•e

~.:=rn i. Pi.~?~u~e bga~~~jtOlskiej
I.
d.
•
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Ogłoszen ie.
Oddział

wania miasta,

Opałowy
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I
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od2yskllią pierwotny kolor po użyoiu n Wo .
dy .Pelanin'.'. Woda ta nie farbUje, lecz
pr,;ywraca naturalny kolor włosow, nie za"dera tłuszczu ani osadu, nie brudzi przeto
skór,v.
Ządaó we w:3zystlricn składach.
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og61ne roane
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DROBNE. '

{:~ kuszerka Maria Kuhicka. przyj~'~t mn ie Piot rir owska J\; 199 -9,

no

snrt.eda.nia g;~rl1hilr smokln\V
arlmini·

u }:owy \l!in':i":T!nM:
stTlH~H .,Knd.. l'[t"

KUPlIII' U~YW3n(> m H"i nfH~ztoWh
W(l1enne .,G"n {inuv. Wnr"oł1afi"
i Rn"siseh F( lu" Z lchOąQ!a :\7 I P'I
front, w !!(Vlz ort 1 - ł P i)

~ffnr.i!?

1'350.

!;:;ll""'hhrl.t! 011 r
po
u'" i~,!nym e o.emo1ar?:\l z l,ażrlego 1'0"
ku w !Ormic- i;ies7.onl:owych. A<1res1pro,,;7.\~ llW!3.\; w atl!ll N. K 1:'0 Za"
~h0tin:fł
.\"" ::17
,

:JI!

je. Dla

pań

przyjezdn; osohny loka

-"I"ITkGwsk. ,,, m. l4 -

krótki lub pianino.
Oferty z ceną przyimie admi ~
n!sł.r. "N.K.Ł." suh. "F .• rtepian"

lekarz-dentysta
S. GORDIN

I ~!~~!~!!y~dO~:d~~},~

~--~----------------~,--------------.
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Szpitalna 12.
L I'
..
01\0
iCę: O'luro UllentU
OW

Pensjonat

F'o:z.

W razie nIeprzybycia !>to"
sownej ilości TIl:łoomocników. Z'3"
branie odbędzie się t8g(.~ dnia o
5-ei po 1101. i będzie prawom ,cne

do 1 ' ()fi 3--7.

7E

wychodzi dwa razy ziennie,
pod redakcją: Bohdana Słraszewicze,
wydawane przez 110 W.: Firm Kom. GUSTA \V
GRZYBOvVSKI i S-ka.
Prenumerata wynosi: w \Varszawie Mk. 3 mies.

-

;!;

ł

i dążenia obozu niep9dłegłościowego

peł'nomocników Łód:z:kie/i:lo

przy Wydziale ZaprowIantopodaje do wiadomości, iż wszystkie

r materjaly opałowe, kupione dotychczas" muszą być
~i z powodu kończącego się roku budżetowego odebraIJ ne przed dniem 30-go marca r. b.
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Potrzeba

10,0'00 Mk.
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