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Chełmszczyźnie.

.tołerja Xlaso~a na JnwaliBów W~ennych
w Kr61eslwie Polskim.
(R-ga

Lote~ja ~

b"oowa Legjonów Polskich.)

WarsAwII, Trębacka 2.

.łłrszawa, Trębacka

Na 32,000 losów -

GłOWI!

2.

16,000 losów·i • premia wygrywaią razem

3 MILJONY 3358000 M REK

wygrane: 300,000, 18'0,000, 150,000,
Celemumoźliwieniawszystki~ granie na naszej loterji poło_ki, ćwiarth:i

i ósend~j.

125 ł OOO,_ i

losy podzielono n~

wiele innych

Cena
losu W 'kaidej klasie 2& 25marek.
, '.' 1J2 losu 13 mk, 114 losU 6 mk, 50 fen., lis losu 3
fen.
m~.

Ciągnienie

pierwszej klasy 22 i 24 maja 191!§ r.
Glówne wygraBe w I-ej klasie 25,000, ·10,000.5,000 mk.' j wiele innych ..
PodanIa o kolekt.y wnosiĆ Jlależy najp6źniej do dnia 15 Kwietnia
otrzymaćmo~nawszelJ(fe
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Jak to J·u~. nie.1edno k rotDie -nod1:'

kreślaHś.my, wojowniczy·nacjonalizm
!ydowski korzysta z' I{a~ d ej nada-

rza1ąoej si<'l spósobności-dla sw,oicb
'celów. usiłuiąo woieJić swe Ur08ZCZe-

nia przy rozwiązywaniu rozmaityoh
zagadDieR polityoznych.
Tak ~ydzi skorzystali. i korzystalą jeszoae ze sprawy Chełmslde).
zawarunkowawszy głosowanie swoje
za przyłączeniem Chełmszczyzny do
PolsJd otrzymani em szerokioh 'praw
narodowych w Królestwie Polsk.lem._
Tak usiłowali wytargować przy zawieraniu pokoju rumuńsko-austriac-

Dyrekoji L0ferji,

gdzie

'z"8,zdu Ukr.81'n's'kl"etrO.
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lista A. O],szwanderplsze: "nomlemem
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.vu
byA.! B"'mool're~lenje "'vd.owstwa. l'ftko.
L
K
u"
n.,roiłu tydowski ego •.. • I zaraz dodnie, jt o "słym s.zeregu innych
.-pomniejszyoh c;pr8W za w c ześ n i e
byłoby mówić-o
Do le-ps~eg'O ZJ1Ś sformułowania
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wprowadzić, w ~'yoie w państwie 11-. Uch.'!łu·ły
,
Wtej~e :Lecte Na.jes·
drugi-nao'ona.
TY.'
, We Lwowie

tewskiem"

zdaniem p. Olszwandera~ "a) zwołać do
Wilna l{Onferf'ncl~
pfzedstawicieH
'" d . '1' l" (J. l
J'
w Pols~e)
z.y ows no l
li. se m
..
\.I,
oraz· "b)zdernokratyzown6 gminy
żydows]de·, a to w CAlu. by je O'l)anować przez wojowniczyoh naojona. .
dl
listów
.
pego r6wnouprawn~eDl~
a mas
...
..•
żydowskich w. RumunjJ,. podobnle,. NJ6!,ladomo, jakI będZIe s,tosu;wreszcie wystflPUJ ą obecDle z oka- nek ,.mepod16głego pańsłwa lttew"
zji ogłoszenia Litwy niepodległem skiego· do uroszczeń ~ydowskiob;
państwem. UderzaJą tylko w inny, nio leszcze w.. t~l spra~ie konkret.ne,
nieco odmienn y, ton.
fZO przedsta.wIclele .mepodł6głe} LlOto w wileńskiej ~argonówoe twy· nie orzekli - w lratdym razie
.Leote NaJes" pisze jeden z głów- napewno stanowi sleG. rząd~ "niepo~nych przywódzc6w D;acjonali.zmu t.y- legł~go państwa litewskIego· .nIe
dowskiego na LJtwle, p. Salomon b~dzle ~yle. prz-!,e~yln.e . ~ądaUło~
Ueizen m. in. co nast~puje:
tydowslnm, zlal{lml onlwystępuJą
" ••:Żyd<1Wstwo litewskie jest sil- ?be~nie w katdem ~ańs~wj~, za wyzwiązane z Dowoutworlionem pań· ]ątklem oesarstwa memleckIego.
:stwem, na liiemi którego .znalazło oj·
Trudno tet przypuszczać. teby tydzi
ezyzn~ przez szereg stuleoi.
.
naprzód lUŻ tego nleprzeczuwaU.
Ju~ w pierwszych okresaoh histo- . ~e owe ioh
,,~agadnienia· spotlra
ry:ozneJ Litwy znajdujemy ~ydow- nas0o, tembardziej, gdy ju~- tyle 00stwo jUż zorganlrtiOwane l P?siadają- znali. zawodów, ohoćby, z~. strony
:ce 521elokie prawa autonomJozne (!), ułiralńe6w, którzy wypuś~lh nawet
:zawarowaneprzęZi przywileje wiel- banknoty z nap.isam i . ~argonowymi,
'kiob książąt utewsklch.
za~ydzać poczęli arm)*i, a~ tu nara7i
Ob cny moment jest wielkiego nieo.czekiwanie .ęplamili sif}"ant:r-

' . b'
ś .
semItyzmem, na gwałt dezynlekull\
;c;,f\~an.. a z lOrowo Ol ~y- i banknoty i armj~ ż wszelkiej t.y:dowskJeJ na L.twIe ,są tylko krót- d
zczyzny
ki~m i silDem odbiciem zagadnień" ows
:.
.
jakie wy8un~ła, na pierwszy plan
Poo6~ sIę ~1~e kompromltow.ać
.progresywna-Iudzkość i polityka oo~a~ to nOWemI] coraz ,to . ~dzlelnlD,ę~ów stanu. WInniśmy tef; zająć dZIeJ wysuwanemi ~ądam~ml~
zQ.eoydowan~ postaw~ by te ~l\dania
~
Ji. Skt6l,~
nasze samookreślenia, autonomji na~(}doweJ, równQup.ł:a~nienja i_t. ,d. - .
Inaeze~I!-,.
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ID.

druki-

mówił o przyszłyoh Umowaoh mię
dzyna~odowych, jajco o jedynej skuteozus.1g warancH, ~e wOjny si~ , nlę
powtórzą. 'llymcliasem jednak tjlh:o

prezydent Wilson~ zdaniem hr. Ozernina, myśli powa~nie o urzeczywi.stnieniu tej myśli. Obliozając nie,sły
chane ci~~ary wojenne wszystkich
państw globu 2iiemsJdego hr. OZ6~nin
wyra~a
przekonanie, te finansOwa
VIS maJor zmusi świat do komprofA~:',
su nll~d~'y narodowego i ogranlczI
~broj~nia•. Nadzieja ta nie J'est BJli
ldealIstyczną, ani tantastyczuą, leca
realistyczną w najistotniejszem zn~..
cZeniu tego słowa.
Mówiąc jeszcze o pOkOju zR'u'
mUllJą hr. Czernin m. In. uzasadniał
szeroko ll te I!r~yszłoś6 HUlIlunji leży
na WSChodzie, mianowicie w BeSarab}i, gdzie, zdaniem Czernina, istnieią
pewne oznaki, wskazujące na to" it
ludność rumuńs~a tego kraju ~ye'tJy
~uble przylączeJll8. do RUfllUU)i.
W Besarabji Rumunja może daleko \Y1~cej wygrać, niż straciłapod
czas obecnej wojny.
Nast~pnie porus:t.iył

hr.

Czernin

spraw~ pokoju z Ukrainą. pr2iyC2iem
zar6w-':l0 tu, Jak j przy
zawie-raniu pokoju z Rumunją klero'
.
- - ,.
ł

powiedział, ~e

odbył
się dnia 25
ID. zjazd ruskich me.Jt.,ów zaufn- wała. nim' w pIerwszej Un}1 . myś· o
mona-chJ'j
nadduna}'
n. ia z, Galicji. Na zieźił7.ief,vm uchwa- zaopatrzenl'u
.
...
. .sl'ieJ- w niezuAdne środki żywnościQlono "J',ednogłośnie nastepu]·ącerer.o-·
. '(,
.
" ..
we i surowce. Rosja nie mogła b~Q
lucje:
' w danym wypadku brana pod racb,ą~
. Ziazd m(jMw zaufania Ulrrnińo6w bc:), gdy~ z powodu niesłychane) dte~
galicyjslcich posfanawia:
zorgallizaoji .niejestw sta~li6~ąp~.
1) Domaga slę "nieodmlennego wnić sobi~ niezb~dny'ch surow9Ó~.
j bezw}otJznego wprowadzenia w tv- Jak wiadomO, mówił llf. C.tlernin, p.
cie -posfallowleń tra1rfatubrzesld~go kraina przyrlieJrła dostarOJ~'yć. naul
w szozególności iego ratyffkacii pl"?le?l oałlwwity nadmiar swoiCh .pruduJltÓw
Austl"'~·.
gospodarczyoh.
2 1 Domag-a się, ahy królestwo
Komisja, pówolana do' zorgapiz ó Galicji uwolniono he?lzwłocznifl' od wania wyUllauJ towarów li Okrainą.
mnzllconego mu zwhtzku r. pO}Rłriml pracuje JUż w KJJl>WI6 w ~I)lej pelq!.
terytorjarni t. 7.. Galicji zaohodniej 0- Skoro tytKO zakońm!Aoue zostaną p~\"'
raz aby z u]rralńslrioh ziem GalJoH i traktacje w tej sprawie z rządem uBU)Iowiny utworzyć odrAbnyorg' anizm kraińskim~ a mam nadzieJ"IA, że tQ
't
~
państwowy.
stąpi w najkrótszym c.za.sie, b~ą~e4
a) Domagając si~ swojego pań- my mogU otrzymywać ~);~ien{1"ęł1
siwa na
ulrraińsldem feryt.orjom, masach produkty z Okrainy'~'
zjazd przyznaje po]alrom.~ydom oraz
Obliczywszy następnte iJ$ś6 )i~-:---jnnym mniejszośoiom • nao.jonalnym pasów żbo~a, lct6re motna b~d~ł~". z
pełne zabezpieczenie narodo weJ au- UJrrainy otrzymać, na mHjoptP.nn ,'
tonomji i polityoznego r6wnoupraw... hr. Czernin powjedział, ~e uaraZ:!~ }).
nfenia.
trzymano dopiero 80 wagonów.,lJ-Ft14) Co do Cbełmszozyzny i Pod. dulrt6w strąozkowych, a~e, .. ~~ ,~łf,
1asla zj8zdl(()n8t8.tuje~ te polacy nie st~pne 600 wagonąw ,z. ~ywnośc.i.\, f!~'
mają ~ndnej słusznei pr~Jczyny do towe ju9;. są na UkralDle do wysiJl{l
protestów~ a "ponadto protestuje prze- do ·Aust~ii. Większe transporty ~~iją
oiw usilnej polonizacji Chełmszczy. przychodzić stale, po zawarciu peiło~
:-my pod zarządem. o. i k, wojska O-ju z Rumunją, drogą wodną t IP.,er~
raz dom8ga się zgodnie z. ,postano- ską z Odesy. Nie trzeba prócz ~ęfto~
wianiami brzeskiego traktatu bez- zapominać, że Ukraina żywi liczcie"
zwłocznego oddania tej ziemi' pal)- wlJjska austrjaokie. kwaterujące . V{
stwu ukraińskiemu.
tym kraju, co równie~ .jest z korz1'·
_ścią dla monarC?hji. Pomimo to, że
dowóz żywnoścl z Ukrainy. jest jeszcze bardzo nieznaozny, to jednalt
b
t go sytuacJ-a
r'
l ' b"
. e z e _ a p aWlzacy"ns' y~
'W
•.
~
.. ". łaby znacznie gorszą· Jest to pooo;·
wny dowód. koniecznośoi zawaroill
W dalszym ciągu swego" l'fezo~ pokoju 2i ~~:kralną.
w'.-.
l"a,s7Jego przemówienia do członk6w
Obliozywszy , szozegółowo:
konferencji prezesów klubów wiedeń- DOŚÓ, jaką 'dostarozy jeszoze RUllluskiej Rady miejskiet - ·hr. C?iernin nja, i wsk.azuj!lO;.· na to, ~eog61hbi
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'ytuaoH aprowizaeyłnei nfe polepszvł- zawrv.e6 lnnf~rro 'Pokoju, iaktyllro

nje~ do millon6w

-
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obywateli innyell
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by nawet poleó; 'PowszAobny, gdy~ pokó,j zaszczyłny. Równiet 'Pozostalt l!.ld<'iW monarchii, wiernych państwu
ea!.aE.Ul'(1PR cierpi na brak środh:6w nasi wrogowie ZAC7.yna;a. po1mowa,ć, liŻ (Jo SZpilcl1 h'ości i nie myślącyoh
~y)trń(}scjoVl'~voll, ja1co okropny sImtek ~e Ide oboemy innej. 1aktyllco za~ talr. lak niektórzy ich przyw6dzo:r.
obeenel woiny, hr. Czernm !ł0w.odził, bezy;ieozone1 przyszłości monarohH i Katdy węgier i k8tdy ausbjak wI- czwartek, <I rtwiełnia o g. '1 i pół 'Wie.!iJ
!epowojnie wszystkie. panstwa bę,: sprt'.ymierv,Ańc6w; ~e iednalr przy'" nien wpaść w wyłom, nikt nie ma
&I
dąmusi3ły troszczyć SIę o pole'P sze - szłość t~ choemywym6dz~ 'Potrnfim~ prawa stae na. uboozu. W szys~y na
nie swego stanuaprowizaoy1nego, wymódz j wymotamy. Po obranel 'Pokłada. wówczas zWyQi~~y:my!
komedia '.v ::1 ch aktach, P. Gavant'a..
Tlrzyczem pAl'lstwa cenł,rolne zawsze f OZ drodze będ~' kroczył i podelme
h~dą w lepszej sytuaoji wobee. bU.. walkę z kfttdym. lrlo mi przy tern
Piątek ; d. li i niedziela, d.. 7 ,,_tetni;
skości śpJchlerzy ukraińs}dego 1. r~- w dr(ldze stanIe.
,
o ~oąz. 7 j póŁ wieeYo.
.
rnuńskiego.
Jest to mewątphwJe
, nrn~ą p:rup., przedłutaiąoyeh
IJ,asługą polroju, zawartego na waebo.. WoiD~"stanowją a!leksloniśM. Są oni _ Czas letni, jak w !=!wotm. C7.8izie.
zupe:łnfe tak samo wrogami yolf01u t sie zaznaczy1iśmv, miał bvć W11'1'o,
Nast~pnie hr. Czernin powie- lalr tak ~w. "dełaUistes·. Przelrrece·wadzony z' dniem l kwietnlai trwać
kr..m ... dia w fi aUach, Bernarda Shaw'a,
~ział:
niem 1eet utrzymywać, i~ Niemcy do dnia 29 września, no miało ohoTym, którzy
popyohają mnie czynią Da wBohodzl,emabory, anarOb18. wiązywać ,;arówno l>,,'ń~two niemiec- SO:.i$ta, «I. 6 kwietnia, o ~ 7 i pół w
olągle do aneksU, wyrata1ąc swoje Lenina pOTlch:~:H~la. bidy l!1'es~we WIdet iak i Austro- W I'} rn' v.
lilii
lJi6zadowolenie z l"zawartyeh trak ta- ramiona Niemleo 1 skłomła la do
W <Jstatnich ie~nfl koniaon ~t1A'
Mw . polrojowyoh,
muszl',2 powia- szulnmia w przymierzu z .pa:ństwem oydowano zmian\) terminn. woh~~
..
dzie6ł ' te'uwatamioh tendencje zaniemieckiem UOlłOlki przed ~ym o.. ozego ozas leł.ni oltreślono od iłn R
ID, yln' '" .
' ) r f o p n y m stanem, lald sr~ty się na 15 k' W)'etnl'" do 16 Wf7.eśnia.·
,
v.
Wielkorusi. Rozpoczyna Slę teraz o..
...
Po pierwsze przyJąozenfe prze'" statni rozdział woin v • My przetrwaNieldóre 'Pisma. wars7iIl.1Jll''llde po~ l\ąsinowskiemu. cbóru ~eń~kiego -.
. mocą obcyoh narodów pogorszy wł.. iDy a niedalelrim "lest, . być mote, dały błędną informac'ę. !!e czaR letm
annie Gąs~wskie1. Składnloy spodoki ogólnego pokolu. Po drugie te... eza~ Sldy na ostatnie lata spoglądać wprowadzono1ut wolmpaoli auwcze! i lnelmrm - p. W. Kaffango rodzaju przyrost teryłorjalny będv.iemy, jak na. dłu~i t'ił~ sen.
str)8cldejf gdy w istooie rzec~v ~a ..
k~mu
Ko1a gimnaętyc7inego-p. Knap.
niekonieoznie ,'est z korzyśoią dla
Trzecia,. g'rup~t której ws~alrż"e siąpi to r6wnie~ w dniu 15 kWH~tnla.
skiem'u,
Koła miłośników scenr -:- ~.
kra1u, Jeoz 'Przeoiwnle, przy obecnej nie motna przyznać .. bona f10e8. t _
Z komisji R.M. j)olrom~s!i Waisowi, Stołowni - p. Wytntkl6wl.
konstelaoH monaroMI oznaczałby ra.. stsnowia. niekt6rzy przywódzcy 'Poh~ regulaminowo _ prawnei . Rady Mł81. ł
t
ozej oslabienie państwa.
tyozni Aust:rH. Nadzieje naszyoh w:o- skle, na 'PrzewodnicząeegoTlowołano czowi.
Kierownicy Wydzł8 ÓW 1'os a.n()~
Potrzebne nam są nie aneksje g ów na zwyoięstwo ostateczne op}e .. lnt. 8ułowskiep:o. na sekretarza ~aś wili zorganiżo:vaó dy~ury w ustano,
łerytorjalne, leoz gospodaroze gwa- r,a ja si., nietyJko na Bnkoe~aoh ,mdł- sędziego Slypułkowskiego.· .
termmach.
.
r8łJcje na przyszło!§6~ Spr6bu1emy ta rnvob i blolradzfe; nadZIelam. nA.' _ Przedłużen ie godzin hau:' wionycb
Pozatam na wczorB..jszem pOsleprzeto wytw()lzy6 na p6łwY$pie BaJ.. SZYĆ}l wro~ów, przedłużaiącyml woj .. dlii, Wedłntl,. noweg-o , l'OZ'Por.zl\d. ze- dz eniu rozpatrzono
szereg spra\.
końskim stan trwałego poko1u•. Nie ne sa "pO witlkszei cz~ści nasze wel l
bieżących.
trżeba lówniet zapomillfl6. te z roz... w~"'. trzne stosunki -polityczne. i~ cf o... nia C6s, .. niem. nre,;~. up1 'PO ,lO l W
j
t . ć
'J
sldepv w mleŚOle mogą być
pad em Ros I' pfzeetł'
8 HI me czyn Dl c,
Jrruv.t,na ironlo, nietrt6rzy nasI -przy- 1f,od?'.
n~ otwarł.B'do
godz. 7 wleoz.;. w BOktóry. nam dotychozas uniemotli- WÓdZOY polltyozni. Wiemy o te!ll
wiał ugruntowanie definitywnego ~ta· brze z licznych zgodnych domesleń hofv l.n~ l (Jnl Tlr7.p.dśw i ateozne no
Teatr Polski.'
•
Widowislrai'Pfzed~u po k o]owego
na p ół wy s p l' e uałI'ań
11
,
..
z za('franioy.
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~tawieniR.
w
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80,
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s um.
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;:J
Dziś o 'godz. '1 i pół wiec~01~em
,
I:'
,y
..
lfonoert,y winny ~ie 1(0,ń cZyuT.. o g'OIlZ.
A teraz o Serbji. Wiemy wszy- At"n.·'· .... n'·a do nertrnldao1', . 7. mOCA1"6
.
ł'
t
ś
d
.
•
k'
. t t
.. '"
t'
10 i 'Pó wleO?;,. teA .ry 7.tl" - o ~o. 7.. wesoła komedja Gavan!'a p. t •• 30~
soy. te 'PotądB.nle po OlU .les
a~ ~twArni .7.ftOl10dnłemł. nfl Q'l A wlon~ł ll-ej. ReRłanrac18 i iadł.ooa.jnie m.u ... dni", z. p. AL Zelwer~wlczem w rol'
bardzo wielkie, 1eo2: ~e kra.' ten me ...... l· .. f1" l' :'''1'' wiemy iI olch'ł i! nip.. lro8b.:I
•
~
k'
d fi'
v.'.... • , l o \
' s z a być ?i8mykAne o gou~. 10 wleoz.~ budowniozego Croche a.
mo~ez8wrzeQ po OW, g y nie 'Po". ~1A
pm:;łnllowiłn ł it tAplA; bt){Jzie
ieR:"· nrócz restaurncii T-ei lrlasv. lct6re
W piątek grana-będzie komedh. .
~VJa18ią mu Da to wielkie mooarstwa ",,,.... '1'\0",", "l_ A1"0 Tloniewnt. wy. dar:r.enla "
.:I
•
J.
l'
-.t'
w.u F " ...,d\
r'
moO'A,
hyó
cv.ynne do gou?:. 11.el.
VI ł5' aktach znakomitego
angielskieJłQa JC"I.
THlrJAment.Arnf'l i l) ol ityczne usprĄ~
r
Oczywiśoie Bułgarla musi otrzy- w ;edHwlAlv Tlf.H;7.ie1~. ~e monnrcMa Przeniesienie kasy miej· go -pisarza. Bernarda Shaw,7a p., t.
mać pewne tereny, zamieszkałe przez niebllwem 'bełłzie ne7.bronną. Co za !!!Ildei. Z dniem dzisiełswvrn mie1- ~PigmaliOn" ~ p .. Zelwerowłczem w
,
bułgarów, lecz zniszczyć i rozbić f(t,raAznn ironiA. NA !'Ii 1;rao1a. l syn 0- ska kasa. główna zostale 'Plżenieslo" roli tytułowej.
Serbji nie chcemy. Ohcęmy .lej dać wie WIllCIA nB. l)ol1\ch bitf'lw, iak 'Iwy, ną no noweQ'o l'\omieszczenia pfr.y _ ... W sobottl uka2ie się ttOd~odzeD1,e"
motność dalszego rozwoju.
Powita- miliony mę~oz:vzn i lrobiet. znoszą Nowym Rynlm NI! 14, gdzie te~ od Schl5nł,hana z . p. Zelwarowlozem I,k
libyśmy chętnie' ściśle'sze 'Pr~yj8.zne heroicznie swól twaroy los. ZwraoaJą 1utra zaoznie funkcjonować dla 'PU~ roli Patra.
przyłąozenie si~ Serbji do nas' i dla- one gorf\o~ modły do W~zeobmoc:me" bUcznośoi.
tego nie cbcemy wpłynąć' na przy· go o szybkie ?;s1roń t'zeni e woiny, Posiedzenie kołakura~w
szIy stosunek Serbji iCzarnogórza a pewni przyw6dzcy nATo,du l p!zed. rów po]s]{ich szlr6ł miejs'ldch ,odbę
do monafoh1i przez moty"y sprzeoz- ,sfawioleJe iego nllrłuią Tlrzeclwko dzie ~ie.illtro o godz. ~ pO poło w.loWczoraj w teatrze Polskim rozne ze stosunkami przyjaznymi.
l>rzymierzu z 'Nlemcami, kfóre oke.- kall] Wydziału szlrolniotwa~ ul. Sred. 'Począł krótką goś.cin~ .Ą.lelts!,-n?8,r
Najlepszym legoizmem 'Pal'istwo· zdo sio taIr świetnem, ucbwalai~o nia 14.
Zelwerowiez. jeden z na]wybl.tm81 ,
wym ,jest traktowanie pobitego są-rezoluelę, nie 'PosJada1ące ani clenia. -- Pow rót uchodźcó •. ' Dziś szyoh artystów dramatycznych do b)
siada jak równego sobie i uozy- 9:wl,Milm z ideą pańsł.woWął nle zna1.. przybyła do Łodzi z Ossowca-pBr-.
i
nianie z' pokonanego trwałego przy- .dnia ł'ni słowa na.ganydla' w01sk t ja 'ućhod~oów złotona z 22 os6b. ob6cZ:ł~erowicza Ł6dź ceni nietylko
jąoiela.
c~ef!ldoh, walczących wys~llnie 'Prze" które ~ dworca kolejowego przep'fo· za lego talent, humor ,l wet'w~, leoz
Takim niecha.1 h~dzie egoizm clwlto w18snei 01cz'V~nie i swym bra" w!ldzono do przytuliska przy ulicy j za 1ego trzyletnią d2ill\h.lność atty~
Austro.W~głer. Po zdobyoiu mUł- ~iom po orf)"-u, Ch~'3, wydrzeć cz~sci Długiej M 72.
styozną na stanowisku dyrek.tof!.\.
tarnem lialety wrogów zdobyć równiet z "J}trń!=ltwR W~f!iArskiego. pod osłoną
- Dziś -przybywa z'Lublina do którym to okresie teatr p~lsk! w LO-.
moralnie. Dopiero wtedy ZWyOifJBtwo nłefvltalnośoi 'Poselskiel wygłasza1a Łodzi llart1a uchodźców, składa'ąca dzi sŁał na wysoldm'Pozl~ml~ ady
Jest ostateoznem.
mOWY, ldóryoh nle mo~na rozumieć sifJ z 46 osób.
styoznym _ t.o t~t ukazame Slę ieg~
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oho., go wymódz pfZe1i nasze 'Prawo 1'6wniet' l.,fl\sflr:vld w J!l'ftTI1C3eh mo. 'Pominamy. ".e jutro w Stowarzysze- rycll iu~ nlejednokrotme mlel~śmy
mc.:ralnę i siłęfizyezną. Wszelką irl- ""61"Ah 4j. Nie wnosz" oskttrt.enia ogól", niu rreclmilc6w oiłbl'},dzie si()., o godz. mQtnośćpooziwianta Zel~erowlcZł~
O fł taktY]l'A uw "'am Z" nrzedłu ... ·e· nie
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nago, Iwlt'<m. te naród.
cZ6f!ln. w swe,~ 8 wieoz. lmle~eńs1rl wieoz6r d '.rW. sIm" Mimo t,o wieozór wcrtAora}szy
j d l Z,RIIJ
WOjny-o .~.;
.. liSZE). powied~ieó niestety, cftłośOi iest Jo'alnyml myślI 'Po au .. s Y l n y . ,
cz:yć śmiało mot~a dQ ,na u 11. Dle te w ~p:u ostatnioh tygodni i mie- słr19clrll, Jec7. wnoszę
oskRr~,f>ln;e - Podz;l;\ł mandatów"w Stow.. szych. Zelwerowloz bOwIem Złl:ł6WO.
sj~ w Austrji mówiono i czyniono przeeiwlro tym prr,yvvódzc0!!l' ld.t'ir~y łhnu!hn\vców Polskich. Na.wezo. Hł nas wozoraj 'do r02ik()sZOWanl~; ale
WJele tego, cofl niewątpliwie przedłu- 1'\rat'fn~ z w""'.oi"'słweul koallCl1 ~alroń- raifl7.em 'Posiedzeniu nowoohronego nietylko przewybornl:\ grą swoJąC w
1. .. t ... okro
f"
~ '1wojn~
•.,
vj ~sią~nąć SW?' eel .. zarzą d u Dnt,OWo H.::lI
roli zab""wnego
blldowniczego
robu . ~.
P n "'X wojn'"-.:.
czyó
, Ann owe Ów 'PO l s k'10 łl
u
Przedłutaóze wojny dzieJą si., Przezwyci~9;ymy 1 te trndnoŚcl. Je-d~ 'Podzielono ml\ni{aty członków w spo- che'a, ale i całego otoczenia, którem~
na r6~ne p:rllpy•. Po pierws~e są to nak cj~ kt,6rzy tak czynia'9 wkłada1ą sób następuia,cy:.
udzielił swych 'cennyoh wskazówek' J
ci. którzy bez nl'żerwy.. proszą o "'0- ba siebię okropną odl>owledzialnośó.,.
Pre7.yrllum: Pp. IJMln Ohwalbiń~ dawno niewidzianej wśród artystów
kóf. Nale~y :ri'imi gftrdzić, są r to Są ()ni l>lzyczynn. dalszego roz~ewu sld-pre7.8s1 PaWeł Małaohowski _ naszyoh werwy:
.
. .;i'
dupcy, bo przedłota.1ą wołnę, We ]rrwi, przyozyną tego, ~e padną Jesz- wiceprezes, Eugi:m lusz Kulej i BoleRozbawiona. publiozność dZ\Qko"
9rancll llr takioh ludzi nazywaią ~de- oze tysiąoe naszych synów, te n~- sław Knapski - selZ:Tef,arze. 'Józef wała Zelwerowiczow'i długo niemil!c,fa.itisłe • Coprawda tam rozmawiają dza trwa, a wojna czyni leszcze po'- JabJlrowslri-skal'bnik, Jan Feja.-go- nącymi oklaskami.
.
~ :nimi mniej łagodnie, nit u nas. stępy.'
spodarz.
St. K.
'O~tenie do pok01u za wszelIrą cen~
Hr. Czernin zakońozył słowami:
Kierownictwo poszczególnych wy ..
. Jest godnem poga"fdy. Niefest'onoCJ. ld6rzy sl)Odziewijąsi~ zwycię- działów 1 sekcji powierzono: ""VyprOWIncJI.
męskietn i jestgłupiem, ponJewat stwa Jroalic1i dla zrealizowania wIa- działu oświatowego - P. Pl\wlowi
daje ustn.wicznienową straw~ animu- snych celów polityoznych., uprawla1.~ MaJachowskiemu~ wydziału Kursów
6.
Krwawa walka z ban·
dOwi wOjennemu, do Jdórego osiąg- zdradę stanu$ a ta zdrada w art.ar1t Handlowych-p. Eug. Kulelowi~ wy- dytami 1M Opoczl'nskiem.Przei'
nięoia dą~y nieprzyjaciel, a zatem państwa. stanowi ostatnią Iia.dzielę działu 'Prn.wnego - p. L. Chwalbiń l)arU dniami \'li' okolicach Opoc?O!\
"ztuoznie osiąga cel wprost przec(w- wrogów naszych.
przedłu~ająoych skiemu; wydz\ału jednania cz,łonk6w rm;o;egrała się krwawa wnika tan dar
by temu, 00 zamierzano.
woinę. Je~eli wyd~ielimy tę truoh~oę. - p. Stanisławowi
Druiyolriemu,
Równiet kierownicy narodu win- w6wozas powszechny zaszozytny po.. wydziału Rekomendacji prac.v '~., p. mów z szajką bandyt6w która pr~e~
ni zwatyć. ~e 'niektóre wynurzenla kÓl stanie si~ blitszym, nit mniema vVaoławowl Kaffanke, wydziału do- długi czas tam grasowała. szerząC
naią.gają wynik przeciwny temu, do sZbroki ogół. Odwołuję si~ do wszy- ohodó,w niestaJyoh - p. Czesławowi posh'ach wśród mieszkanMw.
vV czuAie walki zabity został je·
ltt6rego dą~ono" Ludziom tym ohoiał- stkich; odwołuję si~ p'rzedewszy- Dybczyńskiemu. wydziału lełrarBkie.
bym. przedstawić jako przykład na· s.tlciem doniemoÓw i węgrów, którzy. go - (waoat)t Komisji Rozdziełozej~ den tandarm, a drugiego oi~tlro rIl
bandyoi. Zginął równle~ jedeł.
ISzego monarchę, który z pewnością dokonali podczas tej WOlny nadlodz- p. Lu~janowi DąbrowskiiOmu. Dru1:.y7. najniebe9;pieczniejszych bandytów,.
i
ohOfb.l!9'kj)ju,. leoz:~)łJie:-:-2j!Ab.Q8 kioh _VIlÓW,.. leof.i odwołul~ a t2 rów- ny ś'plewacz~i~ch6ru meskielrQ ~ p..
drugi.ego bandytę, cietko l'.lł.Ol1ego
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łłlnłnno U1ł\Ć,.nilowarzysz

nłegdyśsz6rmierzy za wo}noś6.
czyzny, fi dzisia, oPuszoz()nyoh~
radnych stareów n~d2larzy~

Oi:- 'Wym marszu przez lod," i pol8.mi~
bez- nowe wysadziły na ląd w" Mangoe
,lak 8i~ olulzało, ta szajka ban"
(Fjnłandla nołudni.owa). WOjska. przeiyłów miała do dyspozYcH znaozne
Niesiląo si~ na· g6rnolotriesło znaCI5OO& do :niesie.nia pomo()y w Finf;ft pasy. broni rÓ!inego kalibru i amu~
'118~ przesyłamy w imienin swolem i łanł)i.
~icji.:
S?lef sztabu aiłmiralicji.
oł\darQw8.nyob.z gł~bi Ber~ na.szyeh
Epno~ teikrwawej rozpraw:yz· pochodząoe,
szczere Tlr,l<;lde "Bóg
'Hiodyfami wywołał w eałej ok&Uoy zapłać", tusząc sobIe nt'ł.dY.iai~.. it J.
flu9,e wrntenie. Ludność odetchnęła W .. Generał nie wypuści nas nadal
n1\ wi8domość,te: n81grotnie~sze in.. Zł swej opieki, dQtąd, dopóki Rząd
Sympatje I antypa!tłje.
dywidua '})l'zeoiet nareszoie zdołano Polski nie z~lmte sj~Zllbezpieoze..
"Nieuwe
Rotter(JRms~he Oourantunieszkodliwić.
niem choe skromnego utrzymani"
Uqznej jeszoze rzeszy, bo par~ tysi~ dowładu.je ~if>, ~e. ł'o~y'słci rząd cen·
ZbUzlcl i % italeka
oy UoząceJ w KrólestwIe PQlaklem ti'aJnywydał 111'11 Wf!. gwarantu'ąoe
§§p.. żeo,iw. wl'właszcz.. wymierającyoh Uczestników Powsta... nłe!y1ralno ś6 i przytułek 'W Rosli
wszystrdm net elrłnłeroml>olltyezpym
. niu. S'lłetcywilnego zar~ąqu pol... Dla 1868 roku.
fi kralów imperialistycznych.
51(iego kOl'pu$u wBQbruhlku i okoUw
List Imieniem zar~f\du Stow.
Colem tego prawa .lest ułatwleey, podpułkownik Alełrsandro\lVICłI~ ';podpJsałl pp.: OlBza~skł: J Carossł.
fłj~ uolec.~łfą

wnl

jegorafJo-

w lasy•. '

Wieści

wydał

w

j~zykacb.

W

przeciągul0

dnI natety

,zwróoić

WRzefką własność, nieprawpfe zabra..
ną przez eksproprJacj.,.: Wszysoy robot,nioy -rolni muszą natyohmiast po-

wrócić ł przystąpIć do obsianiallól.
Całl1 amunjei~ wo'ska 'l"osY1sklego,
graru\t.Y~ naboJe, karabiny, wozy, ~Q
nałe~y

nie

oadaĆ

władzom

gmin..

. . nym lub miejskim na1pótnie1 d. l"go
"l{wieŁnin.

KUf s nauk dyplomatycznych. - Zftl\all, " prasie
varsz!!Iwsk i ,,). - Komitet op1o\ł JU!t\ tołftłtU'lom
polskim. - WezwłlIde do PQ»On1.

Wykłady na

maJącym 'sl~ pokursie roo2mym nauk dyplo,uatyczoych i· Jconsula rnyob~ prowadzonym wJ)orozumleo hl 2ł departawtórzyć

mentem
szlcoł~

wych,

spraw

polityoznych

przez

społeQ2inyoh. i handlorozpoczną się. w Irot)\cu b. ID.

nauk

Podania

hf2dą

vrzYlrnq'y\'8.ue

tył

Jw do 20 b. m~ w sekretar)acie szkoły (ul.. Senaf,orska-l1).

Przyj~tych b~dzie 50 słuohaczów

z pierwszeńst,wem . dla

kandydatów,

}{tórzy odbyli już wy~sze studjaban·
dlowe, prawne lu.bspołeo7ine.
-- P. Zygmunt Malrowiecki uatą·

jlU ze stanowiska redal(tota i wydawcy "Gońca Porannego j Wieczor~lego·1 lrtóry odtąd 'U}H~zule si~ I)od

tytułem"Gońca Warszawsltiego"'.

Program i kierunek pisma (najskrajniei a Irtywistyczny) po~ostale
niezmieniony. Jako fedalclor i wydawca podpisuje pismo p. K. Bin-

Jer.
-

nie rewoluQjoóistom ueh~c211dz leren6w1 okVpowallyoll przeW nIemoów.

polskiml'białofU

I3kiln i l'OsYlslrim 't()zlcaz, unJewa~ni8.lący wszelltie dektety tiatyohozaso·
we Q zniesieniu prywatnej własnośoi.

Pod wlateniem

wzmagająoej

się potrzeby udzielenia ze strony
'IIpoJeo?;eń~t,wn
pomocy' tołnierzom.
polakom, zawiązał si~ pod protelcto~ntem
Irs. ZdzisJnwowei Luhomir-

slriej Komitet opieki nArodowol

nad

~otnłerzem polslcirn. Komitet tell b~
dzie pozosł.awał w związlm z Korni·
"'ją wojskową, iako organem
rządu

'Z
. hi
.Qgon
.D.\Ut OWSl\.
ego.

poborowyoh.

poDziękowanie

weteranów.

Do przebywająoego

W

Husztu, ge-

Jlel"ała ZieJińsłdego - Zarząd Stowa'"
·~zy.zenia WzajemneJ Pomooy Uozest...

ilików Powstania 1868 roj{u-wystof:ownł pod datą 24-go b. m. nast~pu
'.qce pismo:
Za.rząd stowarzyszenia Wzajem ..
Pomocy Uozestników PowstanIa
18CiłroJw, otrzymawszy z rozporzą
{jzonia J. "v. Pana. dwadzieścia t y~ej

się~y marek (20,000 mk.) Złł,pomog i z
L'ysk6w Lo t er:ji Legjonowej"poozuwa.
sle do obowiązku przesłać lla'goręt...
\l!1.e p~dzj~1lQwanjeza tak wspania~ą
Jfiue. vrzez któr~ mocen b~dzl6

WeSl>J'S6'; setki bJednych weteranów.:-

prz~wa. po upływie której natarci,
było tem energio~nłelsze,m i skqteQ~'
oleje.em. To sa.mo wiało młełs<~e
we Włoszeoh po dojśoiu do I1lll1
Tagliamento. Takle m6todyc~nf:\ p.r n -

wadzenie wojny było dQtychcza~
zaWBfie gwarancJą ~!lkcosów nitHllieo'
kioh.
.
KOT;ON,TA, 8.4. -.Kolnisohe
Zeltung" WY8t~puje stanowczo przeoiwko fałszywym doniesieniom kos.HCYlnym o wa.lkach na trouola Zll~
ehorlnim i oświado~& przy to Ul co nastepUle; Deszcze. padaJąoe w cil\gu
ostatnich dni t pogorszyły znac~nie.
warunki lokomon)i, ~wl~l{sza't\c ni&'

Prasa burtu8z:vlnaw RosH ogłllsza kOVlunikaty niemieckieUuste,!l1!
.
czcionkami, 'Podozas, gdy dzienmkl
, W dniu .30~go maroa ~ zinarłwe soo1aHstyezne ogłaszają wszystkie
Lwowie dr. Tadeusz Rutowski znany komunikaty kOAlicy1ne i pisz~ w toprezydent ł.ego miasta, S. p. T. Ru- nie zdecydowanie przyla~nym dla koatowaki odegrał wybItną rolę w oeł,a- HoU.
pQmiernie trudnośoi W dowozie. N.
f.njm trzydziestoleciu ~,ycia polityoz- Klęsk. czerwonej gwardii. działalność bojową wpływa to rówh • -sklltek .C07:ACTO ";aatApiła pewna
nego GaHoji jałro wybitny ekonomid·
l
T'łe
t .
bl'
t·
lOt l
Podług
doniesień. Zlenni r6w.
ł Ił, ..
,.. .... I:!>
...
S B, pu lcya ,8 J po J y f . ,
d
'
·
ł
pr"'erwa
w wnP-aoh' "J
flńslca.
czerwonf\ gwar 1n . ll0n10S a.....
.... "'
•
Obda.rzony du~ą wymows. i ta- pow8fmą -ld~sk~ w olrO'HcyT8mmerKorzystamy znie1, by poprawił
lentem pióra oddziaływał prz~z dlu· torsu. Podcza~ oiłwrołu sf,raeiła OOR połączenia z tyłami i podprowadzić
gi ozas na sZersze masy, zwłaszoza
10.000 jeńoów, 71 Armat ora7. 110 ka- llr~yłer,~ ol~tk~, a~eby wódz nowami
4ł
gdy prowadził "Słowo pols1de •
l'abinów ln8s1iynowych.
siłami tuszyć do nowyoh czynów. Na stanowisku pre~ydentft zaslu- I(oł'niłow'· pDddal .1' rewo. Pismo przytoczone wyrata mnłem8.~
żył Slę Ruł,owski w d?iłĄdzłnie upięblaji.
nie, ~e ~a.ołl0tizipl'awdopodobłeństwo.
kezen'a Lwowa. znłMył piękną, galeit
rozpQwszechnia.nh.l fałszywych
r'l) miAlsJra, i płelfignowAł starodawne
Podług dnn\eslenill A~ftncn HA.· WieŚQl współdziałaJą obne wpływy,
zabytki.
.
".1\81l ~ Pel.ershurgn,
wo\slm Korn;, Il~eby odebrać ducha ludności nie ..
Pod lronieo . ~:veIĄ stał sif) po- łowa. poddaly Sle wols1c()m rewolu- mleokle;..
llu1nrnym. gdy Lwów ?Jajęli rosianie. oyjnym.
r'la~ dalaJ!ego działania.
Dzięłcidn~eml1 faldowi udalo mu si~ Tltmo.~u"o'Wy .,.z.d qyb~ryiZURYOH, 3.4-. -- pisma medio·
god7.ić interesy oknpflwnne1 stolioy-" .
.ki.
lnńsld6 aonOS?ią z Paryi8t iż te'laz
konieoznośoiami w01ny jofr70ymA~
Do "Hnml'lllt'f;rPl" Fr~mdenhlnfł.llcc koalicja l\Oocentruje na froncie prze'
~oanośń' opielwna przeszło 100,000 ił on OF! !l '\, r, RoHnłlamll.
~.~ Biuros~ło70 dywiZji zapas0"Yycb,
pOUlO·
lndnośoi.
R~lJłP.rA lfomnnilmi..- !7, S~An!'ł'httlu. ('o 01\ J(tÓl':ydl ma nl\d~t.61~. lt .zdoł a
Wywie~iony do RI'lS1j, powróeił 'naf:ltepułt~! ,.NorHl-Chinn nł\lly NeWA" waIJrę decyduJf\ca 2i nlepr~yjl.lc161t:u;n
do LWOWA w roku ~e!:lzłym, wit,Any i'lowiarlui~ alE) rj, ChłH'binll. i.,.. po~łn~ przechylić na swoją kOl"~yŚó. M~ill
entuzjflsf,ycznie. Jnldwlwiek obJął ?i nowiono llfwol'~:Vć łymo'7.lIsowy r'7.~d V116. i~ odd3ne zostanie jeszcze AUlłeos,
'I1nwrof~m prezydenłnre, roJHyoznym ~yberyisld w iym oelu.· A by utrr.y- lecz zato Com piegne ma byę. lltrzy·
tyci JUŻ sIę T1JeRnga"'ownł. wyczuwa- mnf. w ctlło!501 nie.rwotny pl'ogrflm mane w ka1:(l.ym razie.
jąc nastroje chwili.
. rewohlC~H i 7.1l1AŚĆ czerwoną gWln°;Jie.
Protest rosjan \III Paryżu.
'WSZyROy oo~ekulą, ł.A nowy r~l\d.
BERLIN.
Wt\dług wiadomośoi,
,.wróci sie niezwłocznie do sprzy- nadohodzącvoh z Pary"", mieszkają
mierzonyoh mocarst.w· P'J prośbą. "hy oy tam ros1 anie urządzili zebranie f
nnt.yol1mił\st. -pfzysf,t\f}iono dQ operaOji f}~ot.esf,ult\ee pr.zec1wko pokoj~wj, zawO'Annyob na byll81'1i.
wart,emu w Brr.eściu LitewslrIJu.
Rodzianko umierai".,y.
W d vslnlsll zabiernli głos daleB:vły prezes Dumy, RofJy,iRnłro, gaoi rMalyoh stronnJcl,w r~syjskioll.
fi"'U~1 .IN. (tJrZ~~()ffo).
fSneborvwał w N,owoezerlrAslm na t y- m. in. Jetrel11ow~ post ~ pOWI~O, nu:
Wi"II," Si ""'1I1~rs tlłÓwnll. a-~() fus fllnmlsf,y. Stan jego jest bezna' banowicz, soe.jalista.rewoJuO}ODlsta 1
kwjalnła~
dzie'ny.
PesJdn, 8ocjalisła-demoJn'aft'ł, młel~.
W OdeRie.
szewik. Mówcy. wyra~an o~ur7.~~I~
Od jednego 7. roi1ttYt~W, kt6ry przeoiwJw "ohydzie bols~eWi"lde} I
.;:.
I
.a
t I'If\ S!i~
.
;)
I
'
stwiel'd~iłi w imieniu repre3entowapr7.('\IIO!'l
u6
<ram,
Pod Len~i on północy ort Ullnl!l ~Wle~,o
,.?.iem. l,uh." ntr7.vmuif'my szereg Jl'Vc:h przez nioh part.ji, "te \V sero"
orlhywnly ~i~· energ!c~łle lIieldedy intormncii o v,~loiu w OdAsie.
l/a~.deg() prtn'lldzlwego patriot.y ro~.v}
walki ogniowe.
h
, .;I~S.t () o:r o m n n: sJde(lo
.. ".t' ała ch,.ć
pomsty za ~dradze·
D fO,.V'1.na
w O'"l.Ies;e
t'o
"I
i
Na polu hilwy, ogrnni07.łlły .się ubranie ń"HnflS7.6 łC<ls7.tule 300 rb., nie j pr?etrymarczenie J~OAj. prz~7:
operac}e wojenne pr7,6?i cały dZIeń junt chleha n rb., funt .oulcl'u I{art .. zgralQ ~ydowsl,joh oszust.lIW l szaler.. ..
do ognła art.ylef,Y Isldep'o i pot,yczek l{owe~o 61 }wp., bQZ kartki 3 rh. c6w."

.z

..
oln

•

I{ OmUnilHł I*'iłiemlecld.

o

. polskiego.
wywiad.owczyoh.
.
Komitet ma powoła6 do tyoia
.Kontrnat.arciem odparto noony
"Towarzysł wo opiele! nal"odowej nad atal, kompanji anglelskioh !la Ai ...
~ołtlierzem polslcjm j 1egJ rodzillą-7 tetła.
.
. lrtóre . ma objąć. wazelkie gałęziopie
Dutę 61 ły :nieprzy'aołelskle za'<i narodowe; nad tałnierzem polskim atakowały pod wieozór między slt·u ...
j slmpió wszelkie dotychozasowe wy.
mien jAm) Marceloewe a Lvoe. Od ...
siłki w tym Itierunlru czynionę.
parto 1e z dutemi stratami.
- PoddsnychRzeszy Niemiec ..
D::dęld nagłemu notaroiu 'PosieJdel, płci męskiej rocznika 1900. oraz dliśmy wzgórza Da południowym za ..
pOddanyoh austriacko" węglerskioh ohodzie od:Moreuil.
rocz"o 1900 do 1869, zamieszl(ałyeh
Arł.ylerjairancułJlra niszozy Laon
lub przellywających obeonie w War...
szawie, Prezydentpolio)i wzywa do w dalszym' oiągu.
Pod Verdun i w środkowych
:t'igłoszenia W celu zapisania ioh do
ksiąg

l'Rosii

A vre. Na wid (urui ~ł\obodni$i:p1P
rozgrvwały sl~ obeonie wlęksl& wal·
ki. ' Jes~ to naturalne: . Po. tak ol
'bl'zymłoh zapasaoh lllusle.łl\ nastąpI.
przerwa dla P1'Zfg()~()WaIli& dal$;yoŁ
walk deoyduj,\oycb. Równie~ podozas dawnieis1łyob o:t~n~yw dQ\Vód~.
two niemieckie P.Qstę'Powato wtftl\
Bam sposób.' Po pl"J5er~aniu. tNntu
pod
GorHcami .' nastąpiła (UultS7!t&.

i wy~.eL

F'raru;:ja o

aIPlnji

rf}syjs1dej,

. DrM.:V9:n~ f~ łago(b;i iednak niflGENEWA. 3.4. Pras.&. t.rancu,.d\:\.
CO łatwość ofrzymania z6robl(U~ lctó- .omawia ~ wlelldel1l o~ywlf!lilem we·
ry jest bardzo wysolii.·
.'
zwanie Trool{jego dQ tworzenia nOWi"I]
l)oś6 powied1.i e Ć,' te priy ładn- armji l'Osyjsltiel, uwata jedn~k V, ,t
waniu t.OWIH'ÓW można 'znrobłć do 100 lconieezne przestr:r.6g~ni60pln}' pu-

blloznel pr~ed zbytąl'u opt.ymli:tl'IC\lll.
JednnM.& i fu ?laohod1Jt Tlewna
Journal des DebatA" Ostr!l;c j:!;1t
trudność, nie wSZYSU\i6 b0"Yio'ffi 11fe- mnv:t rząd, ateby pr2l~21 2I~~~,~ PO~P;f}
niądze są VI Rosji uznawane,. naj- szne udzielenie poparCla TrllsJoe.m 1l
cłH~tn\el przyjmowane Aą batrR:not,.v nle popełnił nowego bł~dn, k~Ói.',r'"'"
dawnet.Z'w. .oarskie łl , banknoty mógłhy się ziemśoić w pr~ysłośol.
.
obeonego rządu bolszewtclci6go pr?lyl .. ·
R7.ąd powinien dbać pr~.e~ewlilł.v~ mowane sąn ie o h l'lł.n1e, zas banlrno- etldeill o to, by nie dO.FUŚ?IĆ do ",pa·
W ogezaeh ~zmogła się dzi8.JnhlOlĆ tów 20 i 40 rb., wypUS7.czollyoh przez dnl~cia w ręce niemleclue OnH'i~Y
artyleryjska. Udany atak na połu· rząd K iereńskiego, wcale brać nfe mich zapa.sów Uloterjąłów wojennycH,
jaJrie koalioja posiada jesZc1i& w R'I'
dniowym. zaohoqzie od Hirzbaobu ohcl\Polo!,ów Jest w Odesłe. okolo sji.
dał n8mjeńoów.

-

l'ubH dziennie.

"
W tym właśnie kiet'u~ku .w.vzy·
ska6 nalety pomoc JapOn}1, It Lt)ra. na
Rotmistrz hr$bia Richłbofen odzachodzie nic dl&iałae. nte mo~e, al e
niósł zwyolt2stwo w powletrz'U 'po
na wsohodzie ma szerokie pole do
raz 75.
.
d3łałani8.
.
Przell.aw ofensywie nieW tym samym duahu wypowił\da
Z pozostałyoh te~enów WAlk nic
mieckiej.
się Lee Tempa" i.stwierdzaJąc ohnowego.
BERLIN. 3.4;. ....... Biuro Wolt/a )akoje Wilsona, stara Slę sprDwadzić
l 'I erwl!J~J (len e~ll 1-1(", alerrnłstrz donosi: Podczas -przerwy w walkaoh go ~ Jego dotycbe~aaowego stanOW!Lud e ud nr t.
na zaohodzie, jaka Ilastąpiła. od Jdł- slra.
ku dnjt anglioy f 1ranouzi ustawicz80

CZ(j~
zbrojn'J1"~

Urz~dówo

naszyoh

'.1lsiai

OSÓb.

Telegrałny.

Sprawozdanie admiralicji
niemieckiel·
.

BERLIN.
kwietnia:

tys.

rAno

donoszą

3

::;ił
f\J.\Uc 1 ł17.lI ..

morskioh

nie przelewali krew w. bezowoonyoh OklP~tJholende"lIkie na u,dul
kontratakach i straty swe zwiększy.,.. oh Anae.. ,ki. .

II Qlbrzymio.
'l'YlllczascOl sukoesy
BERLIN.-Z Nowego Jorku dn·
lokalne wprowadziły niewcó,,! 'IN po- nosz,:Przeszło od tygodni~ powie.
l5iAda~ie
włl~nyob
stanowlsk na· wa lut 8~tandal' amerył"ański na 7'l
wzgórzach,
li D. zac1wdn i .. ,
bpzegu ojn:~tt\ch .b.ołend~rskiob, ogólnej pll'

i
L

lIiO'\VY··Ktf1łJlrfJł~'fjotr~ltr-4 lnł'letola

~~~---------------------------------------------------

;1emn()śoi640.000

ęj~

tonD, zna~dującyoh

sił

rezultaty swyoh badań w

w 'Port,ach amerykańskIch. ,!łe Parlsien".
lu marynarzy holendersldch. oŚwlad ..
Pocisk,
czyłogotowośó 'Pełnienia słutby pod
1łowództwem
oficerów amerykań
skich. Rekwizyoia okr~tów hoJ en·
dersldoh powitana była J)1"Ze,; oały
naród amerykański z wielkiem za-

.

zrobiony ze speclalnl.e

40,

DO-24Q mm.
.
Drogość jego wynosi zaledwie
-pół metra; waty on naiwytei 1 oent-

dowoleniem. Pisma oieszą się z de- nar i zawiera 8-9·iu kilogramów
cyzji rządu 1 kt6ry poł~tył kres bez: materjału wybuchowego.
czynności bolen~er8kJel ~ mary?~rkl
Wn~trze jego podzielone iest.
handlowej. zajmu1ąoe1 WIele m1elsca
przez . czterok~otnie
dziurk.owll!lą
w zatokach ameryJrańskich. Wi~k~ śoiankę na mn1ejszą górną I Wię
'Szość okrętów jest jeszcze w bardzo
kszą d~lną część. tak, it motliwe są
dobrym stanie.
dwa h:olejno następująoe "po sobie
Pocisk _ kościele.
wybuchy.
.
BERN. Ag~nc18 Havasa donosi
Pancerz jego nost koronę, cesar~
pod datf\28 marca: .
".
ską i wyrytą Hterę M.· wobec czego
Wcz(rra1 'Po 'Południu wystrzelo .. przypuszcza6 . nalety, it chodzi· tu
ny zd8lekonośne~0 działa niemiec- o -pooisk niemiecki&go działa mor ..
kiep:o "pocisk wpadł do jedneg-o z lto- sldego.
.
śclo1ów paryskich podczas wlelko. Mimo to prasa paryska twierdzi,
pi~tkowe~o nabo!1:eństwa i spowo~o~ ~e działo owe wynaleźli nie niemcy,
wał 70 ofiar w zabitych j 90 raDlO· lecz dwaj. hiszpanie. łttórzy pota)em~
nych, w liczbie nich wiele Ir?biet nie, w łodzi podwodnej, przybylI
I dzieci. Między zabitymi znaJduje w t. 1916 do Niemieo, gdzie sprzesi., raooa leg'8cyiny Sł;rocdlin, ~ale dali swóJ wynalazek Kruppowi.
t.ący . do . lloselst~a Bzwa1oarBkle~o. Delegacja robotników ameKośoió}
f,en trafIony był rówmet
rykańskicla.

w

zeszła

niedzielę

podozas

sumy.

Wyniki

badań

rzeczóżnaw

ców.
,GENEWA, iL4. Dyrektor pary·
'3kiego ·laboratorjum mie1skiego zre·
konstruował

z

odłamlrów~

znalezio·

Dych na ulioach Paryta~ pooisk niemleckiego d7Iialti dalelconośneg-o i (){!Io·

<wrn abv postarali ak r6wnlet (}
dob;e z'1obycze na potu balisty~.
bul~arskiego za ostrzeżenie pr ze !1.
Przytaczają przy tern depesz~ 'li
dalszem kontynuowaniem
obeoneJ
szyngtonu według- której ameryk·
poIHyłd greckie;.
ski mfnis{er marynarki wyda~ roz
Wyjazdsekretapza
ata n!J aby rzeczoznawcy dosbH'(j7.iyh rl.ą
rządu kolonjalo?.go do SzwaJ- w( Stan6w Ziednoazonv ch arm
.
car) •.
mogące wyrzucać. poc~sld na (}
BERLIN, 3.4. (Urzędowo): Sekre~ głoś6 105 mU ang-IeJsk1c.h.
tarz stanu r~ądu kolon1alnego R?:eszy Termin zakończenIa demo
lizacji. ....
w towarzystwie fa1nego ~adrB.doy
'i'ząiłowego

d-ra Strachlet-a 1 ma.Jora
AMSTERDAM, 34. (w.) Aga
Kella wjjeohał wozora1 do Szwajca... Reutera donosi z Petershur~n:
rji, ateby odwie~zić in~ernowanych
Rząd nakazał aby demobilizaeia
tam kolonistów D1emiecklcb.
wszystłrioh armJi, któr~ brały udzia~
Sytuacja 'neutralnych ..
w wojnie z NIemcami, 7.iakończ(łn~:~
AMSTERDAM, ~Nieuwe Co:urant" była bezwarunkowo w dniu 12 Irwiet..::.?f
..
pismo uważane za p~!urz~?o,!e~ p}- nis.
sze o cię~łriej sytuac}J, w 1akle] Sl~ Rozbrojenie, GZy nowołaqie~;'
pod broń?
znalazła ludnoŚĆ llOIenderska. Racię
chleba zmniejszono "z 500 na 200 gr.
PETERSBURG. 3.4. (w.) DemobI·
na osob~ dziennie, racJa mi~sa wy- Hzaa'ę armji rosyjskiohrozciąga sl("
nosi 200 gr. tygodr;iowO na. osobę. na wszystkie oddziały woj~k, z wy.
Od'l,ienie jest r6wme~ drogte. Sytua·- iątkfem tyoh, które pe~n1t\ słutoę
cię pogarSZt\lą jeszoze .. belgilCzyCY i
Ila fronoie wewn~trztlym .
rosjanie, 'u{rzymywanl
na koszt
"W Flzeciwieństwie do t6,~n. pisma paryskie donoszą: Trockll, Wrii'l,
rządu.
.
PołotEmie holendrów jest {,a.lne. 2i b. mini!Strem
marynarkI, Werdtl
it~ jak si~ wyraził pewien deput,owa-. rewskim
órganizują
w Moskwie
ny.· w Holandii l.est. gOrzej, nit w Naiwy~s~ą Hadę Wo1enflą, w c8h.
BERLIN. - Według "Vossisohe Niemczech w dnI naJgorsze..
powołania do 1iy"ia obrolly :larodo"
ztg!', AgenCja Reutera otrzymała z
weJ.
Nowego YOrku depeszę, ~e wkrótce
:Zllliknięc~e Krylenki.
wyjedzie do Anglji i Francji ?elegaolarobotniJrów amerylrańsluch.. IN
GENEWA 3.4. (w) ,..NOW.Vi
Zarzuty i uznanie.
liczbie 9 os6b, wozem 2 }coblety.
Łucz" donosj, jalwby . gł6wnod{)w~·
ZURYCH. 3.4- (w.) .. Voss. %tg." dzący Krylenko znilmąl lH!gl~ lA wIaby zapewnić to botniJrów angielski ch
i franouskich, te robotnioy amery- pisze, ~e wedluf.{ doniesjenia "Zuri- downi be?; śladu. co· prh.y pl:3U1.ą oba
w angielskioh wie przed zarzutem ~a.rzą~~enIa zbyt
jcańsoy zdecydownni są walozyć a~ eher IviOl·genzt!y." lwłaoh
w01slrowyoh
zarzuoają
. gene- przedwozesnej dernoblllzac)l.
do odniesienia zwyoi~stwa.
rałowi Foch;owj,~e nIe potrafił wyBułgarja grozi Grecji.
W przeoiwieństwie do tego "Naqr,
zys!tać swych rezerw . i . przy~Jał 1e
BERN, 3.4. W ZWiąZkU z oświad do \\lalki ozęściowo, mlastrznclĆ od- ·Wieli" zapewnia, że KrJ"lenko w wat·
czeniem generalissimusa bułgarskie raKu. całą masQ.
nej misji wyjeohał do lnnlandji.
go, D~ekowa, w wiede~slriej .N. F~eie
Aresztowania w Rosji.
Pułkownik Repinglf/n oświadcza.
Presse", że ",Bułgarja. gotowa Jest
w"
MOrni
ng
post":
Generalissi
m
us
Fooh
GENEW
A, 3.4, (w.) "Voss. Zt~.'
dać Greoji dobrą nauozk~ wojskową",
..
poseł bułgarski w Szwaioarji powie- ciesZy si~ powszechnem uznaniem informuje:
angielskiego kierowniotwa
Byli premjerzy rosyjsoy: ~s. Lwow
dział w rozmowie z dziennikarzami, oałego
wo- i Goliovn zostali areszt.owanI na 8y
iż nie jest wyłączone
wystąpienie wojskowego i llwa~any jest za
dza,
l{t6ry
w
wysokim
stopniu
rozherjL Dot,ychezasowy komisarz sprn:
z akoją przeoiwko Greoji.
Obeone konj.unktury woienne do- porządza d~chelI~ ofensvwnym, O ile wiedłiwośai, ldory na kró.tko prz8c..
puszczają wszelkie 1!l01;!iwOśoLBuł więo chodzI o ofensywę-me . ,moina przesiedleniem rządu komBarli~ ludowyoh· do Moskwy; usunął Slt'1 ze
garla przygotowana lest na wszystko. było UCZY'l ić lepszego wyboru.
swego
stanowiska
c~lu skutecZPojedynek na armaty.
GENEW Ąi 3.4.. Przebywający tu
niejszego przeoivvdzlałant~ w cbara..
pe.wien greckI mąż stanu wystąpił
KOPENHAGA, 34 (w.) Jak inw dziennikach z wynurzeniami na formuje "Lok.- Anz." - pisma lon- łderze~ przyw6dzcy le~lc.v socjal~
temat zapowiedzianej przez D~ekowa dyński zajmują stę kw~stją niebez ... stycznej, zabiegom 'pokOJowym ~e~l'
;na - został aresztowany w MOSIrwh.
akoji przeciwko GreD}i.
pieczeństwa. iakie mogłoby
grOzić
Chociat nie. wierzy on, a~eby Anglji ze strony dalekonośnych dział
}11{(~'fl tll nnsfąpiła. n8.ł.ychmiast, to niemieckich i '1.alecaią rZe07':or.naw-

własne

Telegramy

v:

•••••••••••••••••••••••
:
Poszukiwany
:
: elegancki lokal
:

y()JCl'ł _ _ _ _- - - - - - - - - - - - - - - - . . ; ; . . .

"Petit 1p.dnak llwata słowa ~&B&nUsslmnst\

bal'tnwanei stilU. lest kalibru 220 milimetrów, nie zaś jak przypuszozB

WteDozes ,było kilka osób rannych.
Prezydent Poincare i prezes mi·
nistrów'Clemenceau oraz arcybi~kup
Tlaryslri Aniette zwiedził miej soe kaf,astrofy oraz jej ofiary_
Również agenc1a HaTnsa donosi =
'Podczas, gdy Tzba posłów n8r~
dzaJIl się nad sprawami sl<al'bowym l ,
na deazła wiadomośĆ o trafieniu nrze9;
p(}t)isk niemiecldego działa" dalekonośnego ·kościoła. ~Tede" z 'Posłów
'powsŁał n~tychmiast
dla oddania
hołdu ofiarom. W
godzinnem przy
tej sposobności 'Pr.zemówieniu wzy·
wał boskIej j ludzkiej sprawiedliwośCf.przewodniezący Desobanet .w
imieniu Izby -przyłączył si~ również
do manifestacji, również ieden z po
sUiw eocta-lisf,ycznycb
uczynił
to
.." imienlo skraine' lewicy. Mi ni ster
ł«llrbu Kloof,z dzj~lmwał w imieniu
~jf:ądu i oświadczył, ~e rząd przyłą
cza Sifl do protestu.

VHS

w śrÓdmieściu.

!
•

zapjs kandydatów z wy~
bez egzaminu. BIHszych
i ntormacji udziela kancf·larja Szkoły (~odziennie od 3-5

na wet

zadawn10aą j 2i

bolesnymi
pryszcze, męczące swędz.e
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