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Rawski, Zgierz, Ozorków:, Cz~stoeho"
'"
4'..
pokoju haniebnego, ~eza nim, easa"
wa, Zagłębie D6browskie j wiele in:rzemi królem, stoi 55 miljonów lu:~
Ił
~
~
llyeh ognisk przemysłu polskjego...
d1ii~ Pan Wilson powieaział soblrft'
.
Lecz czy t()pyt'Pl'temysł polski1
" . ' . mote, te ta skupiona masa przedstll-;' . . ,
'Byna.jmnjej.Hanqel·~posi:areinu 'po..
.~od przewodnictwem burmislrra. wia sJłę, której nie wolno nłedo08ni.a6'· :
UnAf6Qnwienje bandlu i nr~e- został w. l'~lra~b~ydów, fabryki po- Wiednia członkowie konferencji ław· te to nóżclwe j silne pragnienie }1d. :.".'
mygłu Tlolskiego ,1eet. sprawą pierw... wstawały za obće"lrapitałY~.'PrzyczełllnikÓwwiedeńskiej l'adygmJnne7przy~ lrolu,kt6re wiąte monarohó:w" r2iądYf
9Złll'zędnei donj.os}ości· dl.Boałe' na- ·zawYląłkiemro]).{ltplka 'Q,DsługiwaIi byli.' domjnistraspraw,zewn~trznyoil. ludy obu państw, Jest w stanie byó.
szal 'Pr7i:vs~łnścle"!ron01!llcznej. Tylko Jf\iZ81'Ó,WnO w· d~ęązln:ie technieznej, Burmistrz dr. Weisskircp'ner zwrócił. rzecznikiem, .tej. wielkieJ idei."
TlJ'ftea ~rytw61'eJ1Ll,olnlel.wo,tworzą iakotet. admlnisitąoyjnej. ludzie ob· sl~ d'o nr. Czernina z 'Prze~ową"na któ,ret ęłu~bt2 oddał się pan Witsoit"
dohroh.yf.n,lil'oult,~ b8z1dórego ł.nden ' cego pochodzenia~Rolnictwo wjodło]rtó~lł l)r.Czernin odpo-wfedzlął., co
W odpowie.dzi ~ panu ~ilso~Q~
nt\ródł~tot,n le n1ef)odłe~ł:rm ,być .m A !ywot suohotnlczy,c z.powodubl'aku nast~puje:
.' . .
. .. .•.. '
mogf) .'eno powiedzIeć, ~e l jaró~., ..
tJl,oteł eho,6hy 1Yf}Utyc~nJe:by~" nJeZfł" doslępnegó ~rea~tu,naJ;JieUo~~o.1e . . Wasza Eksefenejo or8"zs~llnowni njetuw8~a.m za. ba.rdzo doniosłe, to,:' .:A'
l&tnym. ,\~ c;ześnł~' ~zyp6~nI?~'nje- rntue,lud wleję~J'lml:saml,. elIllgJ:'o· panowie! Jfrstem gotów. o~powi,edziE'ć ~eklinolerz Rzeszy w swej dos,lrorta..,, ~ri
n.1 etn!lś6 .eg<? ,~f!I~Zle do t1ke11,'W'r~' w,ł1 ł za oceany,., JtJP .Illil'obo,ty sezo· . na. postawione mi przez' pana bur- łej m <Jwiew dniu 25 lutego . oświa(ł'"
."nłtaole'utracIl. ntezaletnYbyt.. poll: Dawezlig'rJłnic~;.,ljq w;'uraju nie ..znaj~ mistrza 'Py~anje, aby w'; ten sposób czył, te cztery zasady, któl'e '. paJ!; , :, ,,>;
tyo~ny•.Tft}r by~u z, Po)skt\;.acrpóln dą":Vnrr1.óst1lteo~P~iQ.~8ro.~Jw". '. szanownym panom, jaJrr6wniet sze~ WHsQn podkreślił w swej mOWlei '
n8r6d~lesJ.jył 3Jf} dobl"oby.tem, ~ołFlka
Ob 1'1łe do\Vcnt,Y21 ROSJI takobm- rolrim masom)udnośel daćmotność dnia 11 lutego, stanowią podsta\tij
t"Qsła w potęg~,- ~UpB,dł{]emdDbro· ... J" .
. ,,;.'1 łó >"]
'fi t . welrzen1a w sŁQsunJd poli.iy.or.me. Mó· . której mołina o.·. p·rzeó l'oztrząsan .p'.0bytu za:cZl'lł sJę j jej 'ulladeJr poj;. 'L,a y. r.i':'.DY .. 'Pr.~.u. r"J"~.o u:r<~, . e
'łb
h t .
1_
'
tyeźD.Y" . rlzi. e1 e.. pOl"Qzb. iorDwe doresz- 7.Jem. lanIEH~"bs~.arffle1.,.· l~ drobntf5o.s:P?' W1 ym o .~ nie .l>rzed~ompeł.entnem kojowa.
,,'
'
n OWledn1o
me ....
lTlo' ncrl1'• 'od
:iorUID!
t.;.pl'zeszkod7.1·ły
delegneJami.m.l"Względy
J a w zu"'ełnoBci
l'Iodzielam.'
...
·
ty zn b otyfy' mH~z
a dobro-btt darfie
' . • '. l'ołm
'.:
f'
'
technIcznA
u"zynl';'::
t'
l'
. :a •... . •. h ł. kraj
" ił
wynagradzao ro-ł:mtnJ1ł$ r o l n e g o . , .
~
'-'
~ ',zfłanie .. Czy jednak~an'Prez1d~n~,
"p.. r.. z. ~. !.o.leony' . : y . ,ty cbo." -poznrn:V1lJ . D'opiero slrolo'P.oH. ł,yka.rusyfilra- . to J, oto korzysfam ze sllosobnośoJ,w da,~,eniu ,sw,ero zdoła.ł1'\l'zeko.na.'6. l
ł'QZn:Wltem !ń18~rt~W!~Z .trrdzlel za- ... '.' ".:1, ···'41~':ft·.·· ·'·ł.·' .. a,by obecnym tu llanom~nk8zaćobraz
t!'
tydzQn:yohl . O{l:r8~IHlzm-e'zall1d nio.."0YJ na .rz1tu'D. J'.~~!"SlUJ!g"O nsnn~ ~ .po obecnej sytuacji miłłlazy~inoaowei.
s.wyeh sprzym~etzeńcó:w,jest. kW'~stJą
nyeh·yirzeżtywiołyohce~nleml1i~.. 1akó.:w z,e l!VszJl:stkieb!,ladz 1 wsty~
otwartą •. Bóg Jest mym ŚWJll~klelll;'
oe I}jC' wspólnego z' T>olskoś~it!. 1ucjJ J'ZąqOWY011 ł ~}OdZ],Mi polska poZawArt'ie pokoju. z RnmUI\'14 'za- it uczyniliśmy wszystkojloobyło j~ ..,
'końezy'wolnł'} na WscllOdzie. Trzy .no mo~liwem, by DledQPuśoićdo q..
a oz~sfoltroĆje, wrogie'.' M1asb na- garnela Sl~ do bandlu i przemysłu.
szet nie wylącztdąć; ,W,81'ązawy, fraól. , ' Obecm~ ;1u~~ n)8U:Y, sJlo:ryz~st.~~ traktaty nokojowe zostały zawnrte- .fensywy. KoalloJategQole \ohCAa.ł~~
ly pols~j sw61 clllłra kter;, ooraz. wi.binndlowoÓ~,. 1eehni.ków l fllnl(~Jon~ z Petersbllrgiem. z Ukrainą "j!li Ru- Pan CIerne"noeau Jrr6tko ,przed ;1'9,~
docznietnrzybiernjąD 'ba'rw~ lrosmo. rIuszy adn:Jn1st~.8~Ylnyoh •. w d21edz!- mun,ją. Nim zwr6cę się ~o poszoze- poczęci,em ofensy'!y'na f.r?noię. żfie
póHtyo'2iiHl . ,
Dle j)rzemyslu. '."
.... " . . . .
gółnycb t1'3!dat6w -pokojowych, by r.bodnim zwr60H 'SIę ąo mOle z .z~p'y,·
"
. . . . '~ ......'
" . ':\, .
'. Są to. jedna:1rpl'zewntnie tylko omóFl~ ie. szczegółowiej,' .,. ClloiaH)ym tani'em, czy byłbym gotów przyst4'"
OsJawlOna ~asza . zamożnośĆ w 'pracownicy, brakntim . 'polaków•.' fa- 'zaii':1iyma.ł.. się nad wynurzeniami l)lę-' do rokowan llOKO)QwJGh lUf! Ja~
ezasaeh przed~ole~~yy~~yfll 1eno
hr y lranłów i lnl'pców. Kupc6w·'Po. -pana -prezv(Jenta ShmówZjednoozó- ldej za sad~ie•. Niezwłoczniete~, po
. pozorną l ~ynammlel ,111.6 .pQ,Is-ką·
łnKÓW118Jn brl;(lc'Wygląda'Jo napa- . nyob, vi 'ldórych odpoWiedzi 1ł ł on naporozumJeniu si~zBe,rlinem,o~p~"
Ah:v t.egódowieść~ rzućmy okiem radoh~, a jedDAlt1nlt Jest w istocie mdw~ moift, wygłoszoną' w 'dniu 24 wiedziałem, te Jestem d,ot.~JSog~~ó"w.
na dz!ęjez6szlego stuJ.6018~. B~zpo - rzec~y. Są ba.:n;ąłOweJirmy· polskie, sty?znia r. b. w al1strja~}doh dele- i nie znaj~uję wobec Fr:aJ'loJl t~d,~,~-ą
średu:ó po. ,oataf.eczn:vr;n
rozblorze pozos1a'ące W . rę~a,c,h, .PO]8J~ÓW, leoz gacJach •. W pewnyoh. l{fIiJa?h . m,owa przeSZkód na dtodli6 do p;okoJu;: PtÓ;y~
PolsIu •. ~Ie,~I~dzy w J{r!llU ?yło ·llod- są ł-o }rupcy jedyn!e:ztylułu.;
.
'P3;nn Wl.lsona ~i~ła. Zr?ZUmInpą~ .Jako dą~.enia ,jej do ,odzyskania AlzfadJI.l,
dostatkIem.• "VskuteJr WOjen napoKupoami w jslocie,fzecz~y nie są. USIłowanIe W.bletll Jdwa pomlQdzy LoinryngH. Z ParytaotrzYJnał~~.oą·
Ieońsl<ic.h ,2jhoźe płnooll.Qdrogo, przyj raC'9.ej llrZtB71{8d7'a~ą, 78mast po· Wiadej} iBerlin. ~a nie przypus7,czaW powiedź~ it na' tej podstawle~!& mo#
iem w y;a borze Tll'Usłnm po z~pro" mngnć unflrod~wienitJ pojsldego han- feg?, m~m bOWIem zbyt· wysolrle ~ędojść 00 rol~owl'l1~~ PQtem nte, by,ło
wądzent}l .hy~potek; o potyczkt. n!ł
d hl. l{'upcy 1101tey. ~.nmjnsł. podczas mnle.mume
dyplomat.ycznyeh zd:ol.. ju~ wyboru.Pott)1.na.· walłra . ~?zgo· .
ś,~'if\t 9ydoV\,p1dć]) 'lrof!1,ys1ęć z olnn~H ]1~śclftch puna 'Prezy~enta. ~tanów l'zała lUŻ na zachodz1e. AustrJae!to ..
d.obra zlfmSkle było. łat.wo.BogaCIł
Sl~ .1e~nrd{tyłlfO~yd, .leąyny po" i ieiłyjflć Robie }dife,~łel~. w}i:rosŁ od- Z]ednoczon;rcb, aby wletzy~, IŻ był węgierslde i niernleckie. wO,~ska:' ~81.: '
śre~nJk '"w ha~dłu zbQtem l produk- siras!!.njl)·ia, po"dribSiąQ-,08IlY i tak o~ zdolny,~?pod{}bneg~ bIegu I?Y- czą ramię prz.f l'amie,~l':ljO>J~~{' wal·'
tan:~l . rol.03;ffiJ, wszechwładny
pap Już wyg6row&-neo 20 .do 30' proc. ślJ. Pa~ \I\iJ)s0.n rÓWnIe ~nło ,~e;st czy~y wspólnie w RosJI,:Ser~j], Ru,
w dZleaZlTHę, han~~u, bo przemysł j wy2,ej. i1'81\1U111;0 ]djjerrlów zbyt aro- w stanJ8 IH'zYP?saó. nam. meUGZ~lWe munji i Włoszech.
. '
b~łje~z~ze'iw POwlJ!l)~ao~ .. Ludrol~y gfH1cko, Die-cjerpltwi~c~i~'Przyprzed- 'P~stępowanje, Jak l IDY. ,Jemu .. llc~y'"
Walczymy .zjednoyze~i «u ?~~o;.
wlejskI ~ robo~zy IDle)skl, .tył w ble.. stawianiu towal!ó,~", q~"wyboruj, lnie mć -t.o ~oteJ?y.?an Wlls~nnI~ choe nIe Ansł,ro-WfJgler j N!~mleo. '~~~Z&
~zje j cJem,noo18.
sąło goJoslów:lH~'~8r~uty]Jesteśmy oddZieliĆ WIednIa od .BerlIna., .armje 'Przekonająkoahc1ę~' te a~.p~ ..
'Po utworzeniu Ksi~stwa Warszaw· w słanie wylie~y:Ó" 'Hcznyszereg
On niecllce iego albowiem wie, . racje francushie.j włOSlUt>.,~Q... do i~~_
sldego stosunlri .zao~~łysię nieco po- 1 !rm połsldel),P9st~P:1łj~cyobpodob- te jest to nieD?o~Hwem. Pan, Wils.on s~yoh terJ:to.rjó,w są u~oPJan~lJ;~;,:~~a~e.,~
prf\'wiać. Rząd KSIf'Jstwa zao~~ł ota" me.
...... ,. .' .'. . .
ptzypuszczaóle.d~ak może,' ]~,'Wle· Sl.ę ~trasZłlwlez.6m8Z.c.~~~.VVl1~~j:·~·· ..
'.c2inóopie.kąkiełkująoy handel t przeI ucz.v-,?Jmy "tO', j~'teb 'stan taki deń1e~t,podllt~~lel~zym g!Unt~lD do me dla cB,lów lmper/ahsty~tIl.,.e~ł/t., '
mySI polsld,'łeozozasy były wojen... trwać będZIe. ąąłet· ;'.,.~ '.'
" , rzucenlatam Zl11!-en pol{O~u,l?owsze- '~,:bo~ozy~b;'4zal6wno ':nJlSzyo~,.;.Ja~
ne~ 'przytem Ks.i~stwo, za.. krótko
Mamy . .Jedn~k-na~2i1el~;~e.sto ... chnego•. ~an WIlson ~owledzla!so.mem!eckJCh, .jednakże ,at ~do ;OŚ~lltJr,~
istniało. Po . utworzenIU Krółest~a wnrzyszenł.t\ za:w;pd'0"i~~'praoownlków bie ~llote,. l.Ż monarchJ.a aus~rJaclrp· 'b~dzlemy ~zh wspóln~e .(j.1~. •~~~e..
~óngresowego powołany do ży~la W handlu l pr~e,~yśhr;,.~ul!0Ó:w~ drob- wftg)~rska ma . S~cz~śOle p~sladant.a pl'z:r~zJo~CJ •. R~kowaDla,.J>~:K~Ju,~~t~
Bank polskI otoczył troskliwą, ople· nyoh lmpoów J·-t~p.. ;rózwJnl\. w: tym p~nu}ącego., który ~zoz~rze; lUP~o.]- ~08J~ zadały plerwszl Ql{)~W~~~ b~;
ką przemysł i. handel Królestwa. kierun fru energlozną alm}ł2 ) złem'u w)e pragme pok~Ju pows~ijeohne~~, low8.J, naszych, "!1"ogów::ęY.ty-,,OA,5
'J.{ 6wczas to powstał Zyrard6w, za- kres połotą.
te tep .ID0':larcha )6~Ilak ,~llgdy. n,Ie zV\!yolę~t,,:em IdeI P°.K0Jo\VeJ~., Bs:ł.0~
oz~la . wzrastać
Łódź,
Tomaszów"
""_
St. Łp.
:popełnIł zdrady Jn1gdy nIe zaWtzeby dZ1eclństwem Dlezrozumle~,ar;- ..
,le,

la
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· ., '....

'c

,.:

,"

'

na
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·p'~.siadasz jeszcze "dGsytpi,e~lędzy, kt6remo-,

'~eslz poi:yc:J;Yć swej ·oi~~,Z"i~. Ka:tdy zatrzy·t;ftanyfenlg·, prze~.łuzi'<Woinę. Kaida godzi~
..a wojny .oznac:zad ._~ze ofiary w mieniu i'
Ilrwl. Nie 'wabaj się, podpiszl

imsły związek wewn~frzny posia.dają WOlskowei (Królewska Sri w Wal"IBI~
lXł~ozególne ~aw3rc'a. pokoju., UZna- wie), dnf.ld pi,mi~~.ne w iBH~ Komis"
nśmr Otlła,c'r.enłeUłł'ł'ainy 01'1 l1ań hlb refłnlrc 1 Aellpism, l"l'Vi8?f J{nfniłet

st'i.łlmylsldego; t "1hika1ącą 2i tegol{Óft'Rt.n-. dltł nil.' s:.vtllac'~ wy-

t,dłlłłnl:V d18. 4a16. n••,oh. ",. vii"ł\ke-pok6' 'z Ukfttll".
"
ą~n.łG t.-o ~1. Boba l)o1rói z
p"
lrgłllD!ł lU6". z . łolel 'OBŁa...

wfł,J,Jn'q""~f" tlfłdm Jlołó~.nłu" i~

1

.

t ';0'0' mUlhlJa' Zł\WU8ć pGkóf. Ni ..
,'wyr6wnanle' ~J)te". 'lri6t6
l

".Ili_my

(nikI". ......

Die ,tlI01f.

•. Zu;nelnie. nllf1am16sz1nine, terytorium
"'sld!ty, Vf . f e (loeelów ~brony mi ..

'HierneJ.
Ros1łnle za~l\daH~ntf
ani '1ednego
kllometrn JtWl\lbfttń~

wego.
. Vłc~wHi* gdy z ,owud~~nłem

dątyMY ciotla1'f'iłłZaniepnYlnZDycb
Af(}limnIł'6iv fi RbtflUn1ł\," fifa t'She;l) foz .. ·

. lt't!~.!aĆ

sj.łll',ob :tąn,

Wf\Sj! pa.nOWIe, zna.

, wMnj
":tło'

ale Jrittdy

historj~

rJ1ńn]'ńsklej~ j

~

wybuchu.
przyzna. mi, it

moim obo'tTłił~k!em; 'P~t odpowiednie pl'~~nłbbl~eI6glłlłhl tab.e-

Jiieoll'ly6

lndy mQDareb'i

'd.~b*,ylni %!8.Jladami ł ~

-

przed

pn-

prąs~ło~ci

«,omlfet ODiel i Narodowej nad
"'2ołhierz8m Polskim.

n,.(Ił••.prtyjmowańJa;
~

składek

uprouo.

c

•
II

00 rospoe~yDi1jącegó-sl~ wdnill 4b~ m~ o~!tTli~g:o W bje!_
SlIlilnie ku.....u wyi:szego mOdę pPzJ'Ją6,~,;eze kilka pan
D'rugagrupa równołegła ma lekejąw pi~tek Ci kwietnia.

Cegl.WY.· 18.

-;WITGUI UPIlISKI.

własn~
U

~lOfe' O"6b;·mlJOO~";'~._;_V!'

.., Po-'.-.pVId., .

.

mówił dal:J.'::Q pra~nlJ!n~~!:;:LTelegramy

WIIRon

&9

tespłeeze:6M~8i nłe ohołało ()~; p;~ TnNDYN'lt ~L";Wynnd&m wymła: ;polro,owyoh" ~gdo1i6'kt""~18 .ł;&~~'~~;"
'.. •
lwych siedzIb, wskutek 0S8go .. ~"_>~dd ~ą,AD~81s1dm m-e~,,",_dOwi:dywa~~&sob~ J~~. jsto-~~L:,.\f,:Offapyro.łPZellWen'a.

aja angielska musiała SlllU~~ Rł~
do przvłąozenia siedogfup .11...
ehodtcl1Jych.
- Amien. . . o-niedział.Aia..

Ją

.

sem.miniśtrów, ~d.t_Wn90- ntep st~( okójti Dł&~DtCłłMlmu~ ,~ANI(FURT n. ~. 2..4 (w)-Jllk

selrretM'~em stłltnffl'() "",.RW !-~t' mJ o~a~~c Poglądy powyższe donos, "FraRkf. ZtrJg'•.. '; d~no~l ~. G~:.: .':.~:
wo'skowyeb, Bel{~rem. kt.6rl"l1l"zeił ~\P()
mają by6 odc~ytane 'we:newy: Podozas ostf'zehwa~~ł m.ten,\:<
lrlrJru.dniami. przybył dn I.londvnu. wS~yS~~,deh koŚeioła.eh.metody8tOw w, na gmach pl."befehktOry I"L~ ..gra!!!'t'~
~
. o.HB Balfolll'Bm. f lorda.,. Derh.,., laK
.'
. . . . . . Wskutek wy ue li UrelBKlt. ol.a~,:lu. młeckł~h. • ,,'
1"6wnłet wvnnł'lem nArfuJ we Franell. AtIle1j7'~e.
. '.' .;
ku urzędników. odnfo~ło r~nr: ,. W
ZURYCH,2.4."Zl1rieher Tages- wkt6l',-eh hl'aH ud~la.ł':"':'~en. Persbing
O pomoc .kólonih
Ohalons nad Marną P?OJS~ ~ruJno~~~t
zeitunR' donosi: Wolska niemłeokie ł mały del~t wnt~1fftWY Stanów
LONDYN~ 2.4. _ Iilnvd Gee1"qa gmaob, w.kt6.rymmJeŚolła. ~łt):r~:;.
uddAl~ne jut od. Amiens zAledwie r.1e,dn~onyeh l)mynI\1wytszA~ 1'&- slderował do 111'6'Ze8a mlni[:ctr6wK8.~ dalroJa dZlenmKłi ,!~Journ8.l de la.,M~t' •.
010 ki1ometl"ów.W~ny punkt, kolIO dzf,e~o'ennej,~~.'BHgs, stalv, sl~ nady, AuBtł'!llHJP.omnninwa'fAf!'yld,:n eGt.. Wydawea plS!1la wraz z całą _,
lejowy w6łnocny, który łąotly w(ijska wa.t,n6 -posłanowlenła,moeą. ldór.yen Nowej Zelandii 1 New Jłotmdl~n.dn -OdZłDą po~l6s: śmle~ć. . .. .' .
IlngielskJe i franouskie, znajdn1e si~znaezne !!łł~y ~O'l(rweow!6.wiezonvehłeJe~fam, w ~ł.6rymwslt'Ązałkonle.ez. Przesunięcie WIeku pa.bo .. ., ..
bezpośredniO' na O'bszarze operaoji ludzł'A ...m11 amerykł\nFflne1 mo~ą być DOŚĆ 'fJl"zeshm t a -pO'm(toy Wo1sKowe1
'.
wego..
wO'jenlł~_cb. Jak informll' e ~Bllselel' ntywane do popferanł.a, S'pr~ymfe- oraz zaznalaroiał ze środ~ł1ml,.1akie . ROTTERDAM, 2.4. (w)-.Według
Ańzeiger",'~--Amłens 'Io.ttwueh dni rzetic6w VI ieh walkaoh: R2:f\d ame- J'ząd an~łełRki'Poczynl~ tł,lll"l~~łlW do.nfssien;a N.; Rotted.. Co~r'·-.'Fi~
pozost81e~-w--O'gnJu 'oJt}~·lde;· ·artyleI1i rYKatisIrlpodezas na'bh~słlyeh gl"ot.. tym wZgJ~Z'B w' 'Parl~men.6,e,llo. mes. płsze~ ~e. nalety oeze}nwa6 ,Dle.'
niemieckie1. RówniMi w8~n8 punkty nyebmiesłęcy~let,l1m wyśle· do czem wzywał rządy k9łonl,i ,do 18,k . b~wemrozszerzenra gl'llWOy WIeku
llolejowe DonlJoDs j St. PoI znajdulą Europy 7,nao'Zn8, 11oś6 ~oWJ'e~ 'PlIł.. na1szybs~8go 'Powit}ks'Z.enia kontyn- poborowego do 50 lat
._,;"
3i~pod działaniem nJeinłeoJdehdział kówg ala zgodmł BI~, by pułkI ame- gensów;gdy~ dg .walln t~~bt\:: ,,?t:~
Ooinja rzeczoznawców. . .
dalekono:~nycb.
'.
rykatisld8, ktÓł'8nł8b~df\ mogły. dzJa zutyó wBzystkfcbtołnierzy...'. .
FRANKFURT n. M•. 2.4. (w)..~Bomba"dBw:anie . Co_pieg• . by.ó U~yt8. w dvwiz'a.eh B~el':k~~:
lIo-l" pob6r weF...:ftcjt.
L'abol"atorJnmfi~yezne w Pary~u# w, .
BERLTNł 2.4. Dworce k()Ie1owe d~;~~;nrl°f:!~~~s'rJ::i 'f~~'8Jskimi.
BEn,LIN.- Z, PIll';vtą. !.~nog,;ą•. rezultacie biłd~me odłamków lloeł~ku, .
wCoIDpiegne i Sois$ons;,'1a.k rówriiet do wapólnyobbrygad, dopóki istnieć te izbJt posłów. TlfzYll)fa .'Pl"o'elrt poebodząc~g? z dft~eko~ośneg,o d~:1ała~ .
zbforu'w1ska wMakowe ,w tyoh okoli· b~dzle fm temu ńiezbf}dna potrz~hł!;. 'J)l"awa c powo!at!lU pod bl'oti 1"e~rn~ . wydała OpIDlę, że lrahber le~o jest ..
caoh 1 zoshtły 'obfiole zarzu~one bom... W ten snosób .wo:łska nie b~dl\eA Mw, którzy mreh st.n.ną6 ,dow~nska 21 otm. pozatem JirzYf1USZdezalad~' ~e
b aro i .. D,worzecwomp
" , f
~'"
' . h "fi·
' . .wy~yłJ
'
.. La n" nim litera. M
li
ł egne, oraz jeszeze dostatecznie
C
wyćwiczone,
V. OTJlero w 1919 ..Ł.
(1'-' ł owok 211 t.
linia Irolei CJermont-Amien8 zna1dn.ją wal~~Y6 mogłY1ak dywizfe i kornu~
Karły !1łB mięso _ Wiednia. '1100Isk wystrzelono z .Zla a () r~ o
aię stale pod ogniem elętklej ·arty· s ..,. b~dĄmogły bye wcielane do dyWIEDEr.r..' t kwietnra~Zdrifem wego.
.'
f
łerjiniemieeIdej.
.. '
". wfz1l całkowicIe 1'?t Pl'zygotow ~- S-vm kwietnia wpro~adżóne b~dą
. Wallnl o. Tam~er orli.
O.łrzeU.anie Par,*a.nyeh. Przygotowanll\ do llrz8s1anHl lin'rtv mięsne. Na. k8.~d~go m18Rz-"
SZTOKHOLM, 2.4. (w-?
. ··ROTTERDAM,2.4. ~Nietlve Rot-t.yohnowych sił bolowych zosf.an~ kańcJt na ty(hleń wypada: r~e'a 200 ostaf,nfchwiadom(}śo; z. F!nlandll .
lerdamsche'OourantlC dowiaduJe si,ę wkr6t.M ukończone.
grtłmów mi~sa.
...... . . .'"
;...
Tammerfors nie zosta.ł łM~eze zdo~. Paryża. Że badanie O'dłamków po*
Prezydent Wilso.n wobeCPo\VYŻSamobojsłwo anaraChl!łłkl.
hyty....
.
eisków, stwierdziło, it PHryt bom- szych ..'Plan6w wy~az.ał na1wv!-sMERLIN. Z 'M(lnachjum.' donoszą
. ' .Tak dOWłtłduje się "Sve~ska Dagb.srdują c.ztel"ydzialał zkt6ryoh po dą~eme do uczynyenla~szystłrlego do "TJtlk.-AnzeigerA":
. . , ' . . . bladetCC -biali gW8.l"d?llŚ01. wobs.c
dwa strzelają co' drugi dzień.
mo~łh!V~go . woalu dan,ul pomooy
Jedna 5& gł6wnych agitatorek pod upartej Obf9 n y' ftzerw~ne' gw:~rdjl,
Spl'zymlerzetioo~... .
'.
czas ostatniego bezroboelil w: 'Mona- ziteeydowalisł~ ostrzef!wa6. mU.l ~to,
Pożarkaledry • Iło y en..
Po.tanowu~l..e Amep~k..
eMllm anarfihistka Sara Lęroh zdo" skutkiem c~ego udało lm Sl~ zająć
.
BERLIN. 2.4. P otar, wzniecony
ROTTERDAM,t.4. W lJ~ofe ~o mu Rahino.wicż z Warst'itwj~ powie- niekł:61'& dzieinłee Tammerforsn. Przy
pooiskami arty!erji· fraDouskte1obJął przywódzcy ftmery~ańBkiego kośclO~ sHa się w więzieniu. Mąttej,ilr.· ałalru wyró~niła się .sz~edzk8 brygapłomieniami katedr~ w . Noyon. Po la ,metod.yst6w ośwJa~ozył prezydent EngenjnszLerob, dooent~flry~atny da. kUtra pomimo wrellnoh strat w
zniszozenin katedry w St. Quentin i Wilson, It pozosta1e 1 nadal, przeko- na wszeohnicy monaohitsłrtei,ó16 ży- lulizi3Óh wdarła. 9ł~' dO' ~oszar~ w
llo zwj~kszaJąoym sit}st~Je zniszoze- naniem jego,it naród niemieol~i mn- lący z nią ju~ od dłu~śzegO' .ozasu7 .któryoh obwar owa ii się
czerwoni
I1iu f stojącego pod <łgmem ll'sncu· si b~ó znlszazony. .NłezRch\Vlany~ rozpoczął przed bezrobooiemspra,wę gwardziśet . ' .
.
.
śkim•. ko~eioła św, MarcIna'\\!: . Laon, ObOwlązkłemAmerykl.'ee! wygraD.ł8 rozwodową.
. Walka .na ullcaofl' mlasta·trwa
.obecnieofjarągran'lf.ów stała się hl- tej wojny i nie ma takie) siły•. która
dalej. '.
.
"tol"yo~na świątyni~ VII NOy i1 li.
bymoj:da ją. od oelu ie~o odwlec. .
nem..

'.0.

WeCYE

ft

ł

J

owa

z

NA.SI.ONA

K R NCJII

pastewne i okopowe, drzew Lkrzew.6wleśnych. pal'kowyeh j, awocow..ych. -warz.vw, kwiatów 'letnich,' trwa..
łyohj.doniczkowych •. na~ionll n.a p<>łrnrm dla 'Ptaków,
.. na,siona'1"óślin .:pszozeLnyoh, n{l.wozY sztuozne oraz na>
tzędzia i przyrządy (ogrQdniQze) -- p~łe_ca,ją składy

To.rby'taI'gO.,D Tekidoksią~ek•.
Teczki szkolne. ·Teki.do'akt__•

Torebki .dla . cizie ci do śniaclali:z·celluloz·y.·
Na,lepi~j zastępują ~eratęi ~k6r~.

. Interesanci żądaJcie, prospektów~

__ Schihdleri S=l{o,Wien. VI, L"ariahilferstr. 2ft _

. ··:...------III!IIIIIIIIIIII!!IIII\IIIIIII-!II--.. . . .--II/RIIUlIIII~--1IIIIIIiIIIRBII
Licytacje
Warszawskie Akcyjne Tow.. Pożyczko.e
zastaw' ruchomości
.

na

.. (Lombard AkYlny)
Oddr&1ałyMdzkie %.'

a.,

I Zachodnia
II Pasaż Mejeps Np. II'
(róg .Sienkiewic:ea 23).
d. '7 maja 1918 r. i dni następnych~ odby·

.'

zawiadamiaJlb it
W8 d sIl} będzf-sw sall l1cytacyjne;jprzy nlicy Zachodniej M 81
. J.vIC,,~Y.T A C JA
celcm8prze~ał1' zastawów niepl'olongowanych we ~ł8.śetwy~cza~
sie, 'a. za.:s~wronyeh w 6ddzh.l~ l Zachodnia M 31 JW O'ddzlaI." n
Pasaż !ł8jers, M 11 (róg SlenkiewJes8, 23). ,Podczas licytacJi pr o·
'ongau zasiawów, wystawionych na. licytaclę, pl'zyJmO'waną nie
~_t--~~7,ie. Wykllll!! numerów. zastąwów, podlega1qeyeh 8pm3dll~Y ,bę~
ą?,le ogłos?;ony w ;.Nowym Km'jerze Łódzkim,"

.Pf'!J(.;t?~;~ należ~ Już ~a;facać.

et

I

ł

od?Jyskują pierwotny kolor :po ~ż,.olu " "<M o~
. dy Pe·ianin".,~Woda:.,ta ide fe;:ri'o1e) Jeez

przywra.ca naturalny kolo.rwło96w.. fi'e'"
.' wiera tłuszczu ani ,osadu, ru-r,! \·"·.l.dc~ nr'
8~~{lry_
.
Ząda6 'we wS3liyzstkioh ··~d;·tl.~',

WYZtlllBZOn6 zostały sprzedaźerneho •
.
. moś,elna
.' n kwletnia r.. b.przy ul. AleiiKOślrl.uslkl J'ł

(iówaJ1e na

8llmę

cowan8, na

,8llmę

al, - niehl.oaza-

Mk. '475~
j2 kwietnia r.b •. przynltoy
PiotrkQwekf.ejM 192. -- meble osza·

M1t.

500~

,

.'

L • .I-A S I N S·K I',E &'.,0

..

J-

'1

'w Ło~zi,'Andrzeja M ·10 i ~ ŁęczY~YJ'
,
" ~. prowadzone od '1870 .r~· ~
"...~' .

=

C.en~i_k~. be!Zpiatniie

j'

łyUi:o na ż~dani~.

1tułynO\\lananaue~yeieJfta .'
'przyspasa:bIa

na stopnie oelujące' do' wszystkich

klas

szkół śl'edniob> , Specjalnośó:.~lizyk niemieoki i lIlate ..
matyka.· Ana.tf~betówwyu(}zaw .1r~ótkim czasie polskiego, .niemieckiego i arytmetyki do bu chaltai"j i.
'i ' ..
Benedykta~',ł4.m~2~ .

....

.'

.

..

• P' .' 29 kwietnia r. b,_przynlicy ~ OGLOSZf'NIA~DROBNEi . '.p:::'::''":"o~tr""2;ę""l'b"'n"';-2id~O~ln-y~'·~ko"'i''''ep-e~t.-'yt~or~·~lł~'
.lotrkowskie1]f! 1!'.12•. ' ...fortepian ~
." . .•..
'.
..'
.. .
. czeń klasy wyzszej. Ł8.~!kawe;
'neble Osza.eowane na sumę Mk. IWO
.
. . ' .. '. '.:- ...... . .•. , # ' . . ····d -" K '
. 'd 'd l "
'l9 kwletuia r. b. przy ul, Hr. t .
AI(·peluljo n a:t oLer~y w am: U1"1e.T8.l'ID~7J ~.nY
wadowskiej':!,& ~,- meble oszae '1;'.
. .:.
łiiI '. .... '.' ,.CEI.,INÓW- potrzebna.. zdolna '. magazynIerka.
. De na. sum,ę Mk. 5 7 5 . .
Kit.. pod Zgierzeńi VI g6rzystel ·1
.. Zielona.M 33...·
ił
Z'Jkwfeinla. r, b. pl'ZY .• ułlćy lesIstej o1r.oli~Y.przyjmule. dzieci,
.
.
Piotrkowskltt;f M 121;""'" meble i t. p. róźnego wlektL)atemirok cały zaZagtnęła'legitymac}a chlebowa. vnr·
09lilZ\cowane na sumę ,Yk'. 1660.
banę .nmJarlto~ana.fPrzY8poęabla do
dl!na. dla 4- osób z.S neząs~kl~
. .. '
~ o.. '. '
...;
.. ~k6ł i·poprawkl,lelce:1emu~yIti. śple' ,n.a 1)1\1e Eaterv, PeJtynewtez.
KOMORNIK:W. Frankowskl .. wu,Jronw:el,'saej~.franeusk;i, lub n'left "'ag~nąłaleglt:y,mMja cuJebowa,wymi.~eka Da., tą{1ttnfe:.Dózór.t . opia-· ilILdana dla 2 osób 'F, 3 neaąstku
ka.tyłlCo mjefscowa,zdrowe dosta-. na imieMariBnn:v Kubtp.l<. .
~eezlleo·diywfeńleL ~i1pi8y'od l ma.: ,
a~indpa":r,port 1l1emieeid,wyda.
Ja. DolazdtJ'amwaH~m lub koleją
ilv VI Lr:J',i . n, hd~ He any
jetilt najlepszym Śr(H~· do Zgier?;!.. C •.DaJęszyiu;;ka.
B1"ZOZ~W8ki8j
.
.'
Idem do lJlPsnia.·· Kupięka!epdarzeod r· lEi 50, 'Po. 'aginął dowódNSl 216616 Oddziału
Paczka za 70 fen. starczy na jedno
'jednymegz.empla,rzJl 2i kaźdeg;o. reb & I Łód2lctagoWarszawskiego Akśrednie pranie. Ządać wsz.ędzle. - ku '!J! for~i. k'ies~~nkOWyc~;. Adresy - cyjnego Towarzystwa Poźyezlrowago·
Sprzerlaź hurtowa. E .. Bł)i~dański. pl'oszę. podaew adm~ N .•,L. Za .. Zaeb~,dni:'l ~:1
.
.
Dzielna rh·.. ~(t.
-, c~.,.,rlmaM 37,." ,.' . ' r '
.'.
Zagiuęłq,\\:ont.roilra. wylrnpowa. od
.
...............,...,.".,..- Kupu,ę u?ywa.ne"'ińarld pocztowe ... ' .. dowodu M 210662 Oddzla.łu I
woj~!łne "Gen. Gonv. ~Var~cba1i" f.JÓdzk~e~o Wa.rsza.wskiego Ąlc.;yJnego
arZądZ~ł~Ca i RU,ssis61l Polen. Z'lchorl.":" 31 r P.,.,·'1'owa.!"7.yst'Wll Pożyczkowego,.Za.ehod.' .,.".. ~ ....~
front. w 1;!;o.dz. od l - 4- ~\!, ..
. lila'.!\? 3L.
A,(i . . : ) .:''''h ...... ~t';<.>pot}';~ll.?~.'.ę.lt~p.~dJent~*': Jpolka. .. 21'"
~''''-:'~ri~ą!:''!';'~pas~''''t'''pO-l'''"'''t'-Iłl~e'''m'''le'''()-k~t""'!i~p-a.-• r /.el!Sv,alll{~l~ c"'" raną "JZpl.. ułemi'ic1;:rm do slde1J11ltltejskte-:,font:; 'Wydo,ny w Ład.zieua. imię
tałerH potrzebna,.
go,·Zkb,;·1,~ć· się: . D7.i(>!r>;"ł;·r.'l:. "Ka.... Jaua Ptat.rsaka.
... ' ... '
~.; czeg6łowe oferty Z odpisa- ~'O!'~lt ..,.:..".. ". ~< : , "
2.~ .. "iil~&lągltymaB1a.· cllłebO"a.~
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mi. 8wiedectw składać w' ad- pot!'-I~:;~~e zdołne··p.a.DII·; '1".iręC?i~&,. ~. ł.,na dłłl 1 <-;0 z
, ·t .. K
• . . '"
:<'
..
n,'l;.! ·!ez6,",nk,ę.·.rlo.:r.1'~cowni su- . .:n", .. '-,-v...-rJ ~:3~.. r.
l'J e ra. POt!kle!!~ uL :.\o'll>\antyn6wska }i 33.;
.. •
"Odlr ,1 l)C!''\
.
",
1 f~ontl~!,B'.i.'~;' . < .
2

mln!!:} ft-!,CH ~.lo. U
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