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Wzory.
Metody, stosowane względem nas,
polaków, prze7c r~ądy zaborcze, tak
nam obmierzły, takeśmy je znienawidzili, że samo wspomnienie o nich
dzisia1 dreszczem wstrętu nas przejmuJ e.-D)atego też, 1eśli z1rn7duJemy
jeszcze .Jaką pozostałość po owych
-:r.-:ak tykaal1 mosltiewsldch lub llruskicq
- staramy się, je zniszczyć, aby czen11m~dzej zinicśó 1e z przed oczu naszych.
Nasze masy ludowe patrzą jednak na sytuaoif} dzisiejszą leszcze
pod wra~eniem niedawnych przeżyć
okupacyjnych i wprost chorobliwie w
wielu ucia.żliwych dla nich zarza,dze·
nfach widzą siady wzorów niemieckich lub austr1ackich.-Sprawa ta sta·
nowi nawet podatny grunt dla. agitac1i
wywrotowców bolsze\'iiokich, gdyż zbyt
wiele sobie obiecywano z chwilą wyp~dzenia prusactwa :-i naszej ziemf,
zbyt wiele sobie obiecywali ludzisk.
w dziedzinie aprowizae7i, dowozu, komunikacJi, metodach, post~powaniach
et caetera. - Oczywiście, si.an obecny
nie wszystkie te błogie nadzieje urzeczywistnił z przyczyn zupełnie zro~
zumiałyob. Nie motna było przeciet
odrnzu ?.nieść ograniczeó ~y u·nośc10wycli ze względu na ogoJuy 1eszcze.
pozoś~ały skutkiem rabunl\·6 '!I pruskich-niedostatek z )Ota. Nie mo~na
bylo doprowadz1ó do skali cbociatby
przedwo;enne.) stoRunków komunika-

oyJnycl1, · zo

W'~glQdu

ua

trudności w

unormowauiu administracji, ktorc7 bieg
nadszarpnięty zos ł pt.zez okupacJę.
To powinny sobie uprz.1 tomnić
jak 1rn)s2er~ze wnrstwy iudnośoi ml.szej i uio narze.f. ać J1a ro:m1aitc „ogonJd'" i inue ti:udnoscj, maJące swe

iródło w 1rnturaln:ycll, wynikaJącyc11
konieczności. prze-Jścio ~ eh sto~un

z

kach w kra1u.
Atoli nie wolno naszym władzom,
lni administracyJnym, ani bezpieczeń·
stwa publicznego, bezzasadnie wprowadzać w ~ycie takich zarządzeń od
ruchowych, w których mo~naby siQ
:łoszukać

wzorów niemieckich Jub ro·

Środa 9 b. m.

Wtorel( 8 b. m. o g. 7 wiecz.

Demon

Przedstawienie c.mntorskie.

L~~~wmli~ vrnj~ Hall~ra.
Bawaria-

li

- --

.
Na stronie l-e1 1 w tek:~cie
mk. 2.!iU f. za wiersz piet jedno-tamowy. Nekro„
lo~ja i Reklamy I mk. 50 O~toszenia zwyczajne
15 f. za wiersz pet. Drobne po i i fen za wyra~
Ce!"1a oqłoaze~ 1

•

•

z12m1

rat~
ą. z
w alych iem cz

bo

ka z o sze
•

k-0nwojem policji, jak ostatnich.zbrodniarzy, rekrutów, wziętych do WOJska...
Mówiąc o minusach, niepodobna
zaznaczyć i pewnych plusów, a tym
jest m. in. bez zarzutu b~dące trak
towanie przec.bodniow po godz. 12 w
nocy. Policja zachowuje się grzecznie i uprzejmie.
A })lusy tylko winien wykazywać
1
wtt.v .krok :np·,zvch włarlr. lldministracyjnych i władz służby bezpic:~
czeństwa -publicznego; musimy walczyó z wszelkimi wzorttmi dawnego

· minn za udzfolenie kobietom pra'v
politycznych, zaprowadzić w państwie
polskim powszechną l•omocniczą służbQ państwową kobiet, któraby naldadala na kobiety podobne obowiązki
wobec państwa, iakie mężczyźni pO··
noszą i)rzez swą służbę wojskową. Służba ta miałaby charakter wojskowy. ·w powyższym artykule czyfamy między innymi:
"»Knhiet;v powoł:·wnne c:ą do niej
drogą :powszechnego :pi;;,\ 11.:.. owe~o
poboru, 110 ukońc:zeniu is-go roku życia. Okres służby jest dwumo~nowladztwa militai-ystycznego za. letni.
borców.
SJur.ba ma. być powszechna, to
Jawo.
znaczy, iż ani cenzus wykształcenilł,
ani maif!tkn mrnluiać- od i1iej J1io mo~..e
Co nanvyże1 prz.vznaćby rno:t:na
zwolnienia iyrn, które ·na niedołężnych
Sło !\fac\' pod opiel{ą · rodziców, lub małoletnie rodzeństwo
zarabiać muszri.
oJsł<i.

·-

Usm1anie sie -0tl powsznr.hnej
Ze strony ,,Rady Słowackiej"' zo.
lużhy
pań~twowoj ll•,dzic karirne.
stał wrf}t'Zon;v memorjał na ręce NaSłużba ma być porr•11cniczc1: w
czelnih. Pailstwa, w którym czytamy;
Lud słowacki llie chce pozostać biąradi - czy11ności .lrnncclnryjnc, w
po'l Jarzmem czosldm i walczy za urzędach pocitowych: prz, 'Jmowanie,
vażonie, eksped1owauie i Mzwoże11i1·
S\'oją wolność i samodzielność.
Wschodnie komitaty słowackie, yosyłok. roznoszenfo li. tów, sprzeda.>.
jak Spisz, Sznrysz; Abauj, ZempJin, :maczków pocztowych itp. Czy1rności
Ungi i inne-iednem słowem te, które te oczywiście prowadzone l1yć mu zą
le~tł na schód od jeziora. Szczyrl>• pod kie1·u11kiem stałych i wyrobiosk1er;o energi:-znie aiQ sprzeciwsta- nych już funkc.jonariuszy.
Slu2;ba pomocnicza, -pod względem
wief.v a1 1tik "''fłllYDl dąt.eniom czeskim.
Tu lud pod względem etnop;rn- wewn~h·z.negó rcguln.minu, urzndzoficznyJ,1 ~, zyko '{Ylll jest odmfonny na ma być na ~po::;ób wy1ątko"y".
ld czecb.ó -, a jest najbliżej pokrewny
Jakkolwiek nie można nic przyl olalwm.
znać powyższemu proJektowi pobuutoru 'i ie memorrnłu zwracają dek pnfriotycznych, to iednak n cie·
się z pMSbf\ o br.1i11ie~o nnrodu pol- Jenie go w życic byłoby zupełnie zbysJdegl: 1) ł y dz:ała! v.· tsm łderun teczne. Co innego oct10inicza służba
.ku na konf t·o1 c ach poi ciowyeh, a7.e- pomocnicza. - a co .innt>go przymuby lud łowac ·i JJlo został pod rnrz· owa. Autorka pro]ektu zapomina,
me
cz,isk.m~ 2) aby czempr~dzoj ie przy urzeczywistnieniu si~ proprz prowudził bl'~pośredmą komuni- ;ektu stworzollot>y wielJri aparat ukację z nim1; 3) aby wyrobił, ~eby
zędoiczy, kobiecy, - nie ma.jący na~
deputae.1n sło·nicka. mo..,la Wj'.iechać wet zastosowania, gdyż słaba jeszcze
do Paryża, omi.]aJąo lerytorjum cze- administracja 1iasza nie potrzebuje
skie.
·
tylu sił.
Słowacy są przekonnn;, że naród
polski czuJe wielkie niebezpieczeń
stwo, i kie wyniltło z <ik:::;pansii CZPskie7, zczechizownnia slawaków i zamw
knięcia granicy polskieJ od ·południa,
dlatego ufają, że naród pols1.."i. całą
„La Victoire" 1z dnia 28 z.m. chasiłą b~dzie icb popierać.
rakteryzuje polaków i rosjan w spo·
i:;6b następuJący:
„v;. Po sce oswiadczcnia nawet soci ali~tów są wyraźnie wrogie bolsze·
1~rotelct
wizmowi. Tu wlasuie widzi sh} raz
(O powszechnej służbie państwowej Jeszcze przepaść, rnką istnie)e miQdzy

Obcy o bolszewizn1ie
Polsce.

11y1skioh. Zbytnia bjurokra01a i prze'.iadna gorliwość \V służbie, arogancja,
brutamoś6 w traktowaniu interesanta
w iakie1ś instytucji państwowe1 i inne
formy, godne, zaprawdę, tyllco militaryzmu cesarsko - niemieckiego lub
cekao~ego - mogą nie1ednemu pesymiście nasu11ąć brzya.kie porównanie ...
NieJed11okrotnie i:,łyszy się o aro
ganc)i urzędnll<a policy ' IJego Jub pokobiet).
duszą polską i duszą rosyjską, mi<~lic1anta, słyszy SH~ sJrnrg~ na złe
W wycl1odzącym
v Lublinie uzy duszami dwu narodów, Jltóre my
tra.ktowanie publimmości, czekającej
"lwei xoieJki przed jakim$ sklepem „PrzeglD,dzrn J(ob1ecym" znaJdU1emy utożsamiamy tak chętnie w swojeJ nie·
1:ywnościowym lub temu podobno.
artykuł p. Heleny ljeysingcrówny, świadomosci.
Niemiły ró\Ynie1' widok przed- znane; d;r,ial. czki spolcczneJ z War..._. 1~.:-i. innin - u arzycieJ. uiozdolny
t>tawia prowadzenie prz;ez ulioo pvd sza wy, któn propor u e, uby w za. . ,J czy Hu, 1ulalbt.,-i i skłr,pnv cło ko-

Oryginalny

różni się ogromnie od
impulsywnego, twórczego,
przedsi~biorczego i patrJO·

munizmu -

polaka -

śmiałego,

głt}bi duszy.
Bolszewizm nie wszczepi si~ w
umysły
polskie, zarówno w Polsce,
iak i w armii polskiej, znajdujące,j
:-ię we PrancJi, która to arm,ja przecież zniechęca. się i ulega depresP
moralnej, z powodu niepoJ~tego opóź ·
nienia jej" powrotu do Polski".

ty do

Czet\A.'On9

ł<rz9ż

na l<_resach Jlolsl{i.
Narada przedstawicieli wszystkich
lrresowych organizacJi polskich Jedne

głośnie uchwaliła przystąpić njez\Yło

cznie do zorganizowania oddziału
Czerwonego Krzyża na tym terenie.

Obrazy !;:lodu i nę.dzy ,yśród Tudności
na kresach naszych są straszne. O
produkty żywnościowe Jest tam nie·
~l.Ychanie trudno. Maksymalna ilo:;ć
pokarmu wynosi na osobę w najlep·
Sbym razie 100 gr. chleba d~ienni~, H'
gr. tłuszcrn 100-150 gr. m1r,sa 1 te
flie zawsie. Są wsie, gdzie dzieci wy.
mierają masami., gdzie dziesiątki lu·
dzi pucJrnie z ·głodu. Pozatem odczuw t się gwałtowny bl·ak bielizny i O·
dzieży. 'l1akie warunki
zmieniają i
c ły: cJmrakter pomocy Mlnierzowi
poi:;J.;iemu, walczącemu na tym iron·
crn. Grozi mu niebezpieczeństwo nir>
tyle od ran, 'ile od licznycl~ chorób
jl.felrcyjnycb, wynikłych z braku przedmiotów nnrpierwszeJ potrzeby.
Amervkań-=ld Czerwony
l{rzyt.
rozuoczął ~s lavietnia ogólną prac~ 1·a ·
tunko ~ą na J-resach wschodnich.
Pocing jego odbędzie podrót okólną do głó ~'PH·,Ji miast na wschód od
Buga, gdzie ~ludność narażona jest. na
rnnwiększa. n~dzę i cierpienia.
Jednym ze szczegółów ładuuku ,
jest zabranie łOO mil drutów telefo·
nicznych, tudzież folefonjstów i robot~
ników dla zakładania drutów, celem
utrzymania stałej komunikacji telcfo·
uiczncJ pomi~dz. · wszystkiemi posterunkami i ze sztabem ge11eralnym ar·
mJi polskiej w Warszawie.
Oprócz żywno:Sci, lekarstw i U·
rządzeń ~uitarnych, pociąg zabrał
też me0hani1{óW i cieśli z armji po!·

skiej, w celu naprawy zniszczonych
kuchni polowych, budowy posterunków sanitarnych i zakładów odwsza·
nia. lstnie1e również zamiar urzt1:
dzenia wanien i pryszniców dla żot·.

nierzy.

•
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WsDrawacb aprowizacyjnych.
Wczoral 'J)Owróclli z Warsza.wy

1.

~.:

J.

Wołczyński

I Grynberg, kto-

rzy interpelowRll Ministerstwo AprO·

~·i?.aeji w sprawach zaopatrywania
,ndz.I w kartofle, węJ?iel i mąkę, przy~iem wyiaenłono, ~e Pozna-óskfe mota
riam dostarcza~ kartofle -przez cały
ymednówek, w llo@ciach niezbędnych.
Ob*'C'nie jednak kartoflf niema, ponieWR~ brak wagonów ne. odnośnych
wt·złach kole1owych do ich -pr?.ewiei1 nia. Jak wielkie traTis-porty kart.ofli nrzeznaczone są w Pmmańskiem
ala Królestwa, oowodzl fakt,te z trans, rortów tych dla 8flIDei tylko Łodzi
wvdział odno~ny Minist~rstwa A-prowi zacii wydziela 'PO 50 wai:ronów na
dwa dni. Ilość ta, fJd:vby tylko została dostawione, starrzyłaby zn-peł
nie na pokrycie całkowitego zapotrzebowania mieszkańców naszego miasta..
Sprawa wę~lowa, jak wyjaśniono
w Mjnisterstwie · delap:atom, stoi znów
tle, dla tego, ~e na w~złacb kolejowvch skomunikowanych z Zagłębiem,
brak lokomotyw.
Pomimo tego, dzięki zabiegom

łód?.:kich, sprawę doŁodzi Ministerstwo
przekazało telegraficznie Państwowej
Centrali węglowe1 w Sosnowcu, z tą
daniem natychmiastowego wysłania

panów delegatów
stawy węgla dla

kfe1, gdyt mtałbym przyiemność, te
tmiewatanoby mnie, szargano by mą
opfmer, a cz~sto i obJ)ano mnie... kijem lub pięścł(\, (nJe tl•petamL.)
•.• Chciałbym by6 komunist", gd:v~
móa;łbym bezkarnie mordować burtu•
Jów, wieszać i rozstrzeliwać nieprzychylnynh mi proletariuszów...
~dy~
.„Chciałbym byt tydem,
mógłbym często prowokować braoi
•
polaków...
.„Chciałbym być inteligentem praeu11\oym, gi-:ly~ brałbym 21>0 mk. pen-

miosięc7.ne1 ł umierałbym z głodu„.
•.. Chciałbym być ro bo t f\ 'Pub lic z u ą, ~dy~ mówbym sobie czekać na rozpMięcie mnie kilka lat„.
•. ChciĄłbym być n~dzą, gdyż u1·
rzałbym dopiero w prawdziwem świe
tle 1ak sobiA tyją tysie,ce bezrobot

sli

4

nych„
... Nit\ chcil\łbym by6 'POll\kiem
normalnym i patrzeć, co si~ wokół
mnie„. chieje„.
Ja ka-wo

„

JUTRO, dnia 8-gokwletnia 1919 r.
:: :! ::

Asygnaty

:: :: ::

r•

nłewolno wy-pteka6 ciastek. Wobeo
tego. ze Wl'iględu na opinii) społeczni\
w tych kra1ach i Polska. b~df\ca w
gorszej nit one sytuacJi tywnościowef,
musi i powinna wyrzec sifJ luksusu
tywnośoiowego. Obecriie gdy ludność
otrzymu1e mąk12 i pieoz.vwo pszenne
na kartki, cukiernie zaś maią motność ~przednwać białe pieczywo. skasowanie ciastek nie będzie dotkliwe
dla nikog.1 oozywiśeie, poza cukiernikami, którzy noniosf\ pewne straty.
Dominu1ący 1est Jednak interes ogółu
ludności kra1u
- Z Urzedu Patentowe~o. W Monito·
rze z 29 Marca r. b zostały ogłoszone
rozporządr.enia wykonawcze Ministra
Przemysłu i Handlu do dekretów tyczących Urzędu Patentoweg;o, a mianowicie do dekretu tymcza-,owe'iO o
Urzędzie Patentowym, do dekret.u o
patentach na wynalar.ki, do dekretu o
ochronie znakuw towarowvch ł do
dekretu o ochronie wzorów· rysunko·
wych i modeli.
W urzędzie Patentowym ustnnawiono cztery w;v~złaly: I Olł'ólnv i admł
nistracymv, TI apel::ir:vlny, HI pntentów na wynalazki, IV ~naków towaro-

Pożyczki Państwowe)
nabywa<! można po potrąceniu p r o c e n t u

Polskiej

panH, 28 'P„ Łódzk!et(o Łod:;~anłe: ll.'p.„
Ryszard Koziełło, Józef CebTZ'vński
Józef Bu1nonfez, Wacław Pi1anowski•
Roman Rządziński i Kazimierz Ko!
walski. ·

- Cena deta1łczna pomarańcz I cytryn. Ur?.qd walki z lichw!\ i epekulaoiq poda.je do wia'lomo~ci, te l>an„
stwowa Komisja r>rzewozu i wywozu
zezwoliła na . orze~óz do Wa;szawy
pomarancz i cytryn pod tym warun•
klem, te w t1sndlu <łetnllcznym nie po.
winna cena iedne.1 vomarańczy przekr~
czaó 1 m. 25 f, a cena jednej cytr:r•
ny 90 f. za sztuk().
Ur7.ąd Walki z lichwą i spekula•
Cli\ zwracB się do puhlicznośoi z µroł

wych.

Rozporznrlzflnie do dekretu o

towarowych zawiera
97,18 kaeh
warów na 18 klas.

ZDllpodział to·

100 markowe. kor., rubl. za.
• ·185,90
"
•
"
500
tł !)7 I J 'i 1 - Wydawnictwo ,,Biblioteczki Ziar·
n
Jl
"
}000
• „ 48 9,0fl na" - załoton e w Warszawie celem
•
"
do Łodzi przynajmnie1 minimalnych csooo
" 9718,06 dostarczania · nnlszerszej
"
•
•
10000
ludności
transportów wę~la.
wiejskie\ i mieiśkiei zdrowe! i aktuDowóz zbota z Po:mańskiego został na pewien czas wstrzymany, po·
niewat cały tabor przewozowy kolei
zachodnich zaięty jest obecnie przewozem produktów tywnościowych a.mery ka1'ls kich.
Według wyjaśnienia zarządzaiące ·
Wydziałem zbotowym przy Mini-

go
sterstwie Aprowizacji, do dnia 15-go
marca r. b. ludność Państwa. Polskiego otrzymywać będzie mąk~ wyłącz
nie emer:vkańsk~, w stosunku 7 funtów n~ osobę: okres dwutygodniowy.
Z racji tej iednak 4 funty przeznaczone są na wypiek cl1leba, a B funty
będą wydawane konsumentom w stanie surowym.

eka
Godziny handlu w okresie łetnin1.

W myśl

rozporządzP.nia

Nac?:elnika

Policii Państwowei. w okresie letnim,
t ..1. w czaste od 1 kwietnia do 1 pa~07.iernika, sklepy z artykuh1mi spo--

~ywc:r.ymi, oraz i:;klel>y z wod~ sodo
wą i \'\'Odami mineralnf'mł winny być

otwarte w dni powszednie do godz.
7 wiecz., a w niedziel~ i świPita do
god7.. JO rano; kawiarnie i cukiernie
I i II kateg. do p.-odz. 12 w nocy, za
równo w dni row<1zednfo 1nk i w śwłę·
ta, 'Pozostałe zaś tego rod:r.a.1u zakła·
. dy we ws~ystkie dnl do 11 w T)OCy;
· mlecza?ni.c i herbac!arnie we wszy.
stkie dni do 10 wiecz.; restnurac1e
I i II kat. we wszystkie dni do 12 w
Polskich Związków Zawodflwych.
nocy; po7.ostnłe zaś, .1ak równie~ jaWczoraj odbyło ~Q otwarcie no- ilłodatnf e, piwiarnio i t. p. w dni po~
wego lokalu Yolsklch Związków Za- wszednie do 11 w nocy, a w niedz.
"70do~·ych 'J)rzy ul. Glówne1 pod M 31. i święta od 12 w TJOł. do 11 w nocy;
Uroczystość, w kt6re1 wzięło udział sk~ady win i spirytualiJ w dni 'J)OW·
z g(>r!1 1 ooo osób, rozpoczęła się o g. szt>dnie do g. 7.; zakłady k:n>ielowe
11 rrzPd południem przemówieniem do godz. 10 wiecz.;1 nie wy!?'zcze~ól
'kierownika związków l>· S. Hellicba, nione w spisie pow.v~seym sklepy,
który wyiaśnfł Cflle wytyczne zwif\Z· składy, 7.akłady i tp., a takte handel
ków. Następnie przemawiali: prezes uliczny-do godz. 7 wiecz .• wszystkie
Warszawskiej R11ny okręgowej 'P· Ber- zakłady osbtnic11 trzech pozycji - "
natowicz. poseł łódzki Michalak i de- dni niedzielne i świąteczno winny l1yó
le!!at robotników rolnych z Rogowa. zamknięte.
•
p. Zllsina.
Teatry, ldnematogrnfy, snle konNa uroozystościao!1 byli tet obecńi certowe i t. p. mieisca rozrywek, zadelegaci zwi~71:ów robotniczych rol- równo. w dni ·powszednie jak i świą
nYch z Bełchatowa, Bechcfo, . Bąków i teczne mo~ą być otwarte do 11 w nocy.
'Rogowa
Sklepy z art spo~.vwczymi przed
Nastrój panował podniosły i uro- dniem świątecznym mogą być otw~r ~
ezye:t:v.
te g(lilzi.n~ dłu~ej, t). do 8 wieoz. Za'\Wieczorem w isali pięknie udf>ko- kłady k':Jipifllowe w ciĄgu ostatniego
row1rne1 odbył się koncert chóru „Po- tygodnill 'flOprzedza1ącego kościelne
burl n", oraz przed tawlenie kółka trzy wielkie święta„ otwarte windramatycznego Rady Okręgowej łódz ny być. do godz. 11 wiecz. Zakł11.
kieJ.
dy fryz1erskie w dni sobotnie i przed•
Zaznaczyć nalety, , ~e w nowym świqtAczne-do godz 10 wleoz.
lokalu znaiduie pomieszc'l.enie 13 pol- Wolny dowóz żywności. Od 10
skich związków zawodowych.
b. m. przewóz koleiami do Warsznwy
i Łodzi w katdei ilości bydłn, trzody
ohlewne1, ~yweJ i bite1, mleka, masła
j 1ai b~dzie zupełnie wolny.
W związku z tem ministerium
ały eliełon.
kolei wydało wczoraj· do wszystkich
Zachcianki warjata.
dyrekcti, nie wyłącza1qc Galicji, roz·
•• ("':}_JCiałbym l,yć minfotrem 1ząou J'(\rządzenie, !!e przewóz kole1ami wy,
pł'l~kfego, gdyt Jurizie wymyślaliby m1cnfan vch produktów jest wolny na
mi w rrasie, na. ulicy i na katdem całym terenie Państwa, za wv1;'\t.lriem
dowozu do stacji pogranic'r.nyeh, a to
mieJs<'u ...
.. Chf'iałbym hyć szP.fom pollen w celu niedopusz·ezfmia ' ·.;: wozu ~yw·
polskie1, gdy~ iet 't i! b,pn sobie po· nośoi zagrani cę.
Zakaz wypieku ciastek. V{ tych
wozt>m w rr.tnv ·nnie I gwizdał so· bie na w:-:r.~·stl·o. . i ra wszystkieh„. dniach ma byó wydany · zakaz wypie... Chr.111łl1,rn " l n nnlfabetą, gdy~ ku i sprzeda.ty oiastok i wogóle pieotrzvm~łb.rrn ::rnr:1r. wysoką godność cz.vwa luks11sowego. Cukierniom bę·
dzie dozwolona tylko sprzedat chleba
w paf1~twif'I Orl~ Białego.„
•.• Chcil'l/11,m L,y6 posłem do Sej· białego. bułek i cukierków. Zaka?; ten
mu U!Ct1nrnrl1rnr11f'go, ~d.vt. śmiałbym ma być prz„prowadzony z całq ścisłoś
się, dnrib.vm się w nieł• oJ{ losy, brał cią i surowości'!, gdy~ jest to Jeden z
b,Ym djet.v, okls~kiwll 1 hym kolegów warunków, na iakich Polska otrzymui od cza~u fio czasu biłbym pjęścia .}e z kra1ów ententy pomoc ~ywnoscio
wą. W tadnym z tych kra,Jow, które
mi w pul pit„.
••• Chciałbym 11n.let~ do partji ja· ze swoich zapasów zasil&Jfl PoJ.s.KQ.

Uroczyste otwarcie nowe[o lokalu

.r

f

strawy duchowe1, ror.noo?.~ło
broszurk13,. M 1 „Bó~
Olc?:yzna«, zawieraiąca ideowy
i
program swej po~yteczne1 pracy.
Jak wynika z prospektu, Wydawnictwo „Biblioteczki Ziarna",. wyst.Qpujące pod hMłem: Oświata ludu-dokona cudu, - :r,amierza w dwutygodniowych wydanin"h broszurkowych obiąć całokształt zaga~nień alralne1

swą dzinl9.lność

ttialnych i równocześnie w sposób
voµularny szer.,,rć znajomość ziom,
Judzi l zwyc~ajów w Polsce, historii
i litera.tury µołskiet it.p. - Ksjf\Mcz
wchodzące w zakre9
mieć będą powatne

kl dJa dzieci,

wy-

dawnictwa,

zna-

czenie pedagogiczne.
Cenfl 82-stronicowej broszurki,
wraz z b11rwną okładką i ryciną, odpowiadającą idei wydawnictwa, wynosi 50 fen.
Adres Wydawnictwa „Bibljoteczki
Zicrna": Warszawa, Marsz~łkowska, 91.
Zebranie ogrodników. Wczoraj
o godz. 8 po poł. w lokalu Tow. KraJJ)znawcze.go (Al. Kościąszki 17), 'POd
przewodnictwem p. E. Ciszkiewicza,
odbyło się nbdzwyczaine zebranie
członków Związku zawodowego o~rod
ników Koła łódzkiego. Zakomuniko·
wano zeliranym it Zarząd Koła. wy·
jednał u władzy odnośne1 wydanJe
przepisu prawnego o tępieniu szkodników w sadach i o~rodnch okrę~u
łód:r.kie!!,o. W myśl tych przepisów
właściciel sadu lub ogrodu, ulegnie
korze wo mk., jeteH hodowanych
u siebie drzew i roślin nie bP,rlzio
chronił naletycie przed 1>1iso~ytnmf.
Następnie 'P· L. Rutkowski, w
imieniu :Komieii organiznc;vrnel powstefogo w Łodzi Tovn1rzyf:twa ogrodnf czo-ha11dlowego, wyiaśnił cele i zadania tego Towarzystwa pod kreś1ainc,
~e i:tłównym zadaniem nowel placówki .1est spolszczenie handlu produktami ogroilniczymt.

w końeu

bn, by zawiadamiała Urząd o kaMym

wypadku zaiądania wy~szel oen;y
nr7.eZ dehlistę, na kartce pocztowe1.
Kartka powlnnB ierJynie ~awierać. imll)
i nazwisko sorzedait:pego (firmę) oraz
dokładny adres, CPnę zatA.daną za 1
pomarańczę wzgl~dnie 1 cytrynę. datf}
dn a, ewentualnie nazwisko i afires
świadka, oraz wyratny podpis z adresem.
:.... Ceny drotdty. Ministerstwo Aprowir.acii po '))orozumieniu się z właśoi·
cielami drożdt.ownf ustaliło ceny drot·
d:t:v w handlu detalicznym w nast~
puJąc.v sposób:
Cena droMty I-go gatunkn w
Rprzedaży na łuty, S5 ten. za 1 łut.
Cena droMt.y I-go p;atunku w sprzeda~y na funty .mk 9 60 Zfl funt. Cena.
drożdży lI •Q'O gatunku W sµrzedaiy
na łuty io f "n za l łut Cena drożdży
II-go gatunku w sprzedaty na funty
mk. 8.20 za l funt.
Przekroczenie powytszych cen w
handlu detalicznym karane będzie w
drodze arlmi nistracyjnei.
Urzo.d Walid z lichw~ i speku·
lacją uprasza . publiczność o zwracanie
się do Milicii Lud. w razie, gdyby detalista zaiądał wytc:zef eony.
- Zgon weterana. W ubiegłą sobon., w sz-pitalu
tę rano, dnia 6 h.
mie1skim w Łodzi przv u ioy Karola
M 23, zmarł w 98 rolm ~ycia ś. p.
Stanisław Terlecki, syn Józefa, We·
teran pOWFitania z roku 1863.
ś. p. Terlecki przebył n11. Syberji
lat 50 i powrócił do kraju dzi~ki mło
dzle~y łód~kiei; zesłl\nej w roku 1905
Ilf\ Syberię, która zaięła się s~dziwym
.1ut. wówczas wygm:.ńcem i zawiadomi·
fa kolegów i koletanki pozostałe v.

vrzevrowatlzono wybór

sekretarza, który to mandat powierzo·
no p. Gogolewskiemu.
- W sprawie likwidacji' kasy pogrze„
bowej. Wczoraj o .godz. s po poł. w
iadłodaini -przy stacii b. kolei fahryozno-łódzkte1, -pod przewodnictwem
p. J. Idm~zkowskiego, odbyło się drn·
~ie z rzędu zebranie członków kasy
pogrteboweł ·pracowników wspomnialle.1 kolei. Omawiano sprawę zlikwidowania kasy. ze wzgl~du jetłnak na
małą liczbę obecnych z ostateczną
decyzlf\ wstrzymano ei~ do zebrauia
nast~pnego•

Łodzi.

Śp. Ter}e.„ ki

do ostał.niej ohwiF

zachował trze~woś6 umysłu, energ1
i spr~tystość muskułów. Nigdy nie

chorował.

Zmarł

n11 uwil\d star·

czy.
Pogrzeb .1ego zwlok odbył si~
o godz. 4 po południu ze szpitala
przy ul. Karola N! 28.
- Czeladnicy stolarscy. Wczoraf w lokalu własnym przy ul. Nawrot 24, ze.
brali się ezeladnioy ' stolarscy, 1ednak
tnk nielicznie, it omRwiano tylko spra·
wy drobnieiszej wagi, a decyz1" d„„
tycZl\Ce kwestji wat.niejszyoh, odloto·
no do zebrania. nastl}pnego.
dziś

- Kółko ogrodnlcze w PabJanłcach.
W tych dniach w Pab1antoncb zorganlzownlo sifl kólko ogrodnfoze, którt
;1u~ rozpom:t}ło RW011\ działalność pod
kierunkiem p. Frankowsl<iego.
K ólko ma na celu Rłównie spol·
szc~enie handlu 1trtykułami ogrodni·

c;i;yml.
-

Znów nal)ad bandyc kl.

W sobot~

około godziny 10 wieczorem, na wła·
ściciela domu przy ul. Nowo Solna
N2 &, Józefa Florczaka, napadło pię,

ciu bandvtów i zrabowało mu 195G
marelr, oraz wszystką bituter)f), war·
tości które1 nara·1ie nie ustalono.
Rabusie byli zam&skowanl ohu-

stknmi.
- Oc!zie nabiał? W Herbach władze
kole10we zatrzymały óztery wagony
jai, w~ ekspediowanych z Warszawy
do Prus.

Teatr I

-Muzyka.

Teatr Polski.
Wo wtorek teatr gra „Orl~" E.
Rostanda w pf~lrnei oprawie dełrou
cyinci pendzla Br.' Lcctww~kiego. Ze
trzeb narodowych.
względu na dlugoś6 sztuki (6 akt~w)
-Pozdrowienie przesyłaj!\ krewnym. początek widowisJrn naznaczony Dł
kolegom, knletankom i wszystkim godz. 7 wlecz.
W czwf'lrtek premjera krotochwili
~na1omym orll7. whuiomość o swym
tyciu 1 zdrowiu tołnierze V-tej .k~JU· K. Zalewskiego .OJ m~2.czytni, m~ż·
Kasa ta posiada 2,000 rb. ka.pi·

członkowie zamierza)&
tału, które
przeznaczyć na Clllle dohroezynne, ~
uwzględnieniem przedewszystkiem po-

ozytni•. Doohód przeznaozoDy na Swię·

eo P. P •
.f fZBÓSf EWiEOiB BbOOBn ft Rf OWB
eone dla

Telęgramy.

tołnip,rzy 28

Komunikat Polskiego Sztabu Oene•

ralnego z dnia 6 kwietnia:
Front Galicyjski: Artyleria nie·
Na jedenaste z rzędu pr~edstlwie- ·przyjacielska ostrr.eliwała Pochulan•
dla cz9teln lc6t.v nasz9ch.

nie ·nbonamentowe dla Czytelników,
-_.Kuriera",które odbędzie si~ w Teatrze
--Polskim 'J>rzy ul. Cegielnianej ~ 63,
w środę, 9 kwietnia r. b., wybrah~my
.f aktową sztukę z prologiem, JJ, We. ł]_ekinda p. t.

-

ft

uemon ziemi' '

'' .
Autor znane1 ogólnie sztuki „Pr7.e
budzenie wiosny• 1 wstriąsatl\cym
realizmem przedstawia Demona, w
postaci kobiety, zarówno złe.), 1&k -pł~
-knej, :która nie zna hamulea dla swego nieokiełznanego
temperamer1tu.
Nad trupem 1ednego kochanlló, cza·
rem swe1 urody wabi drugiego i w
pogoni niby za -prawdziwą miłośc_1t\,
a w ~runcle rzeczy nda~al:ita.Jt\O
swe nienasycone smysly idzte po
przez trupy J mogiły, wiecznie młoda, wiecznie piękna i otoczona gronem gotowych na katde skinienie
wielMoiełi.

Sztuka ta ze

względu

1ddzlelnych scen i oi;r6lne)
młodzieży się nie nada1e.

na realfam
tre~ol,

dla

Antoni

Stanisław

ZAKIEWICZ

długich i i;'.ęikkh cierpłenicch, zmarł w Warszawie !ł go
o ~od.zinie 11-ej wleczór,-prtetywszy lat 48
.
Wyprowadzenie drogich nam zw~ok odb~dz1e sic we wtorok dnia
nia, o ciem zawładamfojii krewnych ł znajomych, po2r11tenl w smutku

Po

ke, Persenkówkę, 1\ulpsrkó:V i połu·
dniowo-wschodniq c~~śó m1asta. Po·
zycje nasze za rogatką zamartynowsk:1i były ostrzeliwtme granatnmi ga·
zowymi. Na południe od ltnH kole·
joweJ Lwów ~ Przemy~l :llwykła wy·
miana strzałów artylerii i piechot~. e1enła ~rodk6w ~ywności do wolnego
Nieprzyjaciel zaatakował Żabce 1 Do· lumdlu.
hobyczów. Atnki krwawo odparto.
BarbarŻyński strajk.
Eront wołyński: Sytuacja bez
LUBLIN, 6.5. (wł). Na cmer1larzu
zmiany.
w Lubelskiem na Rurach od tygodnia
Front litewako·bfnlornski: -- Na ju~
stoi k:ilkanaścf'o trumien ze zmar·
wschód od Łogyczyna utarczki wyau~
łyrni, niepogrzebanych z powodu strał
niętych oddziałów.
Na wsc~ód od
od Szczary zwykła dzinłlllnosć wy· ku grabarzy. Przykre bardzo wrate:
wiadowcza. Pod Sielcem rozproszo- nto robią te trumny, sto1ące na tienn
no oddział bołszewlclrle1 kawnlerH - j pokryto zielenf ą~ C!ll;ła ~ieg!\j!} ro~
Do niewoli dostał si~ 1ego dowódzca. kładowi, wydztela1~c mem1łq woń Nie
grzebanie olał w ciągu całego tygodnMfH1sfwce Eiiefa setabu ąmeralfltqo nia w porze wiosenne1, tymbardzfeJ
u•
w ohwilf, gdy epidemia tyfusu szerzy
Raller pułkowmk.
się w zastrasza)ąoy sposób, jest wprost
barbnrzyftstwem, nie usprawiedliwi~~
J~eem stralku1qcych. W ~łątek popo1udn1u ~fffgletrat przystąpił do grzeIadować b~~
Gdańsku. bania ciał, wzywając do roboty teJ

kwietnia
.
·
8 kw!et·

-----------------------------------.....--....~~~~

w

.Wojska Hallera ostatecznie

w

(PAT.) Depesza Ha· wtętnló"'·
•
W rniędzynktach przygrywać bę· vnsa Ze Span donoszą: Ostateczny
W Zagłębiu Dąbrowsk1em.
dzie orkiestra pracowników fabryki układ w sprawie przewozu wojsk
~
OSNOWIEC. 6.IV. Po dokona~
Poznańskiego, którą udało si~ nam polskich zna.}dU1L\cyoh si~ obecnie
we niu na por. Pruszkowsldego napadu
pozyskać, specjalnie na wszystkie Frnnc;i.
zosta.ł podpisany przez Foolla pod Snturnem, "\\ o_jskowy komop<lant
przedatawlenia „Kuriera.".
i Brzbergera 4 b. m. o godzinie S·ej miejscowy zar;:ądził ni-esztowa_nie ~nd
Bilety nabywać moina w admi- wieczorem. W układzi o zastrzetone
Tlistrao1i Kuriera Łódzkiego, po ce- jest dla ententy fo~malno pra"'o do delegatów robotniczych z ~ąsiedmch
PARYŻ, 6.4.

2:on• I d•leoi•.

by to dla nich smi(!rtelnym oiosem.

Posłowie zapewnili wreszcie, te w ra~e interwencji ozeskie1 ludnoS6 Bu·

dapesztu przyłączyłaby sił) do wojsk
czeskich, aby wałczyć przeciwko boi.

szewikom:
Wycofanie banknot6w 200 I 25•koronowych.
WIEDE~. 6.4 (PAT) - Biuro korespondency1ne donosi: Jak si~ do~
wiaduiemy, banknoty 200·koronowe i
25-koronowe, których falsyfikaty pojawiły się w znacznej Uoścl, będą wycofnne z obiegu.

150 mi1jardów odszkodowania.
WARSZAWA, 6.ł (PAT). Z Pary~a donoszą: „Chicago Tribune• twicr·
dzf, !te łqcznn euma odszkodowania,

jakiego koalicja zatqdll od niemców,
wyniesie tGO millardów franków, co
, stanowi 87 proc. niemlec.kiego mn1ąt.
ku narodowego przed wojną.
Według wiadomości, ~aczerpniQtych ze 1.r6deł niemieokich, Niemcy
bQdq dątyly do tego, nby auma ta nie
-pl'zekrocz.rła :>1J miłjardów. Obllczonia
ich zasRdzoją si~ na tej podstawie, te
cały maiątek FrancH przed wojną wy.
noE ł około 2 o mil)nrdów franków, a
zasob.v te} cz~śc.i -p6łnocne.1 Fran-·
cj1, .która była zaiQta przez Niemcy,

kopalń.
Zntrzymanych przc:r. pa~q
1ako wyil\dowania godzin wyptfszczono nnst~pnego dn11~
na wolnq stopę. Agitatorzy usiio\\'nll
wywołać z tego powodu ponowny
strajk 11a kopałniadi, 7. mlur t~n speb:ł przedstawia}ą wartość n11jwyie1 1edjedu \k na nic.zeru.
Jako epilog tego ne1 c~wartej sumy. Niemcy. twierdz!\
zll.jścia, Wjlrto przytoczyć, te w Ja~k~1 ponadto, że maiąt.ek Belgj1 wynosił
Kalisz. 2) Drogi\ morską na Szczeełn pod Mi1owicnmi, tu~ niedaleko mrn.}- przed wojną 50 -, iljardów i że tylko
lub po a) na Któlewiec. Dozwolony sca nap:.idu na por. Pru~zkowsklego, bardzo nrn.ła "ZE!śC obszaru Balg;i udzienny transport b~dzie wynosił 10 znnJeziono trupa jednego z głównych legła zniszczeniu.
poofagów.
agitatorów bolszewickich, operuiących
.ft
•
Odruch reakcji przeciwko czerwoPoch zastrzegł sobie prawo lądo- w Zagł~~iu. Na}widoczniej popołnloszeWiZlft.
nemu terorowi, który od pewnego wania. w Odaiisl u. w odpowiedzi na no na mrn samos~d.
czasu da1e si'} zauwetyć w działałnod i F h
E b
,(ci Lenina, ostatnio 7.ankcentował si" phinvotne tą nn e ioc a, irz erger
Polof!enle w Ros· f.
WIED.EN. 6.4. (PAT) - Nł\ kon"
'<I
przedło~ył ze swe) strony pro}e~t
·r
I
ferenc1i przewodniczących klubów
silnlei. Szc?.e~ólnJe charakterystyczne uwzgl~dnfo.jący ewentualne trudnośm,
WARSZAWA, G.IV. (PAT.)
ee- llUstro·nicmiekiego zgromadzenia ntt·
w tym wzgl~dzle Sf\ 2 fakty. Z fed· jakle się moglyby wyłonić przy trans- gram iskr. z Pa.ryżo.. Redaktor _„'remp.~ rodowi>µ-o, knnclerz państwa, dr. Rennej strony depesza i Zurychu donosi .. portowaniu poprz"~ Niemcy. Nnstąpi sa" rozmawiał ze 30 szwn.icarami, nf'f dał wyrnz przekonaniu, ~e robotte rząd moskiewski Jrazał rozstrzelać ły ponowne obrady, w trakcio których którzy niedR,wno powrócili z Rosii. nloy niemieckie1 _Au.str1i. są zbyt in~
panią Jakowlew, byłą przewod~iczri,c!\ innrszałek Foch odrzucił pro}ekt Err.- Opowiadali oni, ~o cierpieli bardr.o
b
.-.-1
l
t k
nadzwyczainej komisji do zwalcr,nnia berl!era i mimo Jego protestu obsta- wskutek bolszewizmu, riio mogą BIQ te1igentn 1"n y m10 11 pv,1 86 na. ep 3:
kontrrewoluc.}i, za naduty\vanie włn- wał dolej przy prawie utycia Gdań· l'ednak uskarżać na zl<• traktow tnie :;;e zwa09go komunizmu. Spodziewa się
I
on, ~e niemiecka
b~dzie "
dzy i i1iesubordynacj12 w stosunku do ska Jako portu lqdowania.
strony przywódzców maksyma is~ó\'\'. mo~ności uł.rzymnćAustrja
swOjł\ demokra·
rozkazów komisarzy ludowych. Pani
Jakowlew jest ZnRna ze swej w1elce
Prócz układu zasadniezep:o potlpi· foh bezstronne relacje o zarządzemach t.yczną form~· rzrdu i u~trzedz si~
Dr. Renner podawanturniczej -przeszłości, rozstrzela- sano umowę, u3tal aJ~c11, waru nki te- ~ywnośclowych, wpro\r,adzonych przoz rzed dyktaturą
n a została w wieku ]at 24 i w ciągu chnic:me przewozu. oraz sposób iapłn bolszewików W :Moskwrn polegnią:. Hl kre81ił na<:if~pni~ ~e poseł francuski
swrgo urzf!dowanin odznaczała slę hl· ty kosztćw transpol'towyc:h. Sprawi\ kategori~ micszknńców, t. 1. rob;.tnrnr. we \Viedniu, Allize. zaprzeczył. jako
by ententa ~amierzala ohs~dzió n!e:
$Łer)yczną krwiMerczościq. 'l.awieezo- rQkojmi, iąd1rnych vrr.cr. 11lemców od· ot~zymu7ą ~.o 300 gr:mó:-v d"ienme.
t. J. urz.ędmcy po 2oo, rni'eci...., "t1st"1·" albo uczynić z nie1
no ią w czynnoeciilch parQ mieSiE;CY uośnie do przyszłości Gda1)ska 11ie ch1cba, j drugu.
i 11 o'"'Ofl'rn.mów
-"o.-"· A'•
·
t · 1. •
t.eren przemarszu dla swoich wo1sk
temu.
~nimowano siQ wcnle. poniewnt. sprn· a trzec a. · J._ lJu_rzuazJ ~ ·'. .,..
0
Zdnrza f:llJ icdnak m?vaz, ~: bu_i- przeciw W~grom.
Z drugie! strony, korespondc'nt wa fa Jączy si~ z trllktatem pokojo1
w koi11m potwierdził dr. Renner
słokhoJmski „Vossiscbe Zeitung" de- wym, nie r.aś z traktatem rozjem- iun7.JR po c.nłof!ocnym ~y~zck .wanm
1
21
przed
~kładnn~
odchodzi
.
nicze!~l.
wiadomosć
pr7.ynies1onn. przed kitkopeszu1e, ~.e Lenin na z.jeździe bolszc- czym.
t t
.
ó
wlckJm w Moskwie przedstawi! ex:po(A więc os a eczme -my g rą- Je~?:czc gorze1 -przedstn~i'. 1 a syt~a~ ~ ma dniain'i l;rżez „N'cues Wiener
w Petersburgu. _Ta~ lud~ie, z iioza l Journal" ~e w SzwałcarJi toczo si~
só qytuncji mi~dzynarodowej, stwfor· rrzyp. rod.)
011~ ~ia zdec,:· :.;; l<~i rokowa"!lia ~ pr?.edstawicielami endzajac-, ~e w rezult1rnio propnf(trnda Prze~i1enie ivwnościowe w Krakowie. w rękach, rzuca.Ją
nie i rozrywa.):\ padlinę. Prze~lJ ... tenty oswfadczył 1ednak~e to rokobolszcwickn. wsz~dzie zrobiła tio~co,
I<RAKO\V, 0.1 Miasto i okolica jest zrujnowany. zup_ełnie: · Po w •ac 11 wani~ te nro.wadzo.ne są l>~zez osoby
11ą.wet w Nir.mczech, gdzie lednalc Ha~ przechodzi ostre prze~ilenie żywno cl1ło~stwo energ1~znrn optorA.
Rię bol- mnło do ( P,CI 1prnwnione przewa nie
dek w.vda• ll mili-onów rubli na agi- śclowe. Miasto jest Jut 14 dni bez szewll<~m. \V uIkt chłopó.w z ~olsze- z interes .n tam· francuskimi.
· tac)ę malc ·malist.vczną i stworzył 28 mięsa. Do tego stopufa, że n:iwet n~i~ wilrn'nu trwają b zust:rnme. Eptdemje
or~an\:l.:acji
komunfstyc~nych.
bo~ntsi n 6 mogł\ go ;,oh111 kupić. 8Zer:;;ą ~iQ w miastach w spos6b
11
bhlcą suw:et6w.
'
1 rocl1i krytykował ośwfodczenie Chleba niema 1ut 10 dni, a ~o rołld~~fa· straszny. Burżuazja, r.t6rn pozostała.
Lcninn i wyrriził nadzteję, te Niemcy lu mąki przyst~plono dopił)ro iłzisinj. w Petersburgu, wymnrła. prawie Z';l·
} 1 ARYŻ. 5.4. <PAT) Dopcsz!l
wkrótce pr?iyłączą się do ruchu bol· Dro~yzna w Krakowie awi~ni praw- pełnie nn ty1us i z gtodu. V{ Mo~kwtt} Havasa. Ze Spaa donoszą: Erzbe1·ger
szewickie~o.
dziwe orgje. w tych dniach. z•lar~y.ły umiera. tygodnio\.\'O 2000 osób. Z po- otrzymał telegram iskrowy ~ zawia·
Rozstrzelanie prof. Massonfusa.
sio na tern tle ekscegy w ulicy Zwie· ,·odu bra!rn koni i inn;vch 8rodkó Y domienlem, to wczora1 proklamowano
• iic ~ię w świecie sowieckim nie rzynieckiej i zn Wisłą na przedmio~ lokomoc1i, zwłoki leżlł niopogrzebano. w Monaclnum republik'} sowif~tów•
zmlenilo . . Nie przypr6siyło .}esicze ściu D~ riiki. W ulicy Zwieriyniec· Sowiety trzymaią si~ t.viko dzlQki po·
Nowy rzfłd wegiersk[ działa.
~ycie wspomnień o barbarzyt'iRkiem kieJ stwie dz.ono usiłowanie wywoite· rnocy chińczykó'>Y i łotyszów, alo po
·i
„
d • ł
ro:r.strzelanin przez bolszewików w nia mir,sa I wędlin. Na Podgorzu wsiach llie maJą ~adnego znllczen:a.
. BUDAPESZ11. 6.4.-Do ponie ZU\
Mol:IJ\'wio brAci ·tutosławskiob, gt1y te- przys~ło równie~ do zaburzml. Burzył Nast~pstwem bolszewi:11mu jest tylko ku wykonano tu ogółem ao wyroków
śmierci za bunt przeciwko n~wemu
rnz z · .Miń"'1m nadchodzi\ do sfer urz~· Rię tłum ria wiadomo~ć. to uicma ~lód, ?.araza i śmierć.
hó 0 nądowi. Byłemu prezydentowi rZł\·dowych wiaaomości o rozstrzelani u chleba. Równocześnie Jadnak stwie1" ··
du ;v 8 1rnrlemu grozi kara śmferci ~o
lJrot..Mariana ,Ml:lssoniusa.
dzono, ~e z ramienia władz uastąpił Węgriy narodowi proszą c~ec w
pomoc.
spisek,
malf!OY na ce1u wywołanie
Nowa oHara teroru komunistów, -przydział 8 wagonów mąki na mace
PRESZBURG,
6.ł
<PA'r)
fokr.
stawojny
Nowy rząd ściga wogó~~
to człowiek uauJ<:i i wybitny praccw~ dla ludności ~ydowskie7 Trzy z tych
n·1k: sp.ołeczny. S. f1. Mastionius za·- wagonów, uznane 2a trefne, poszły nn oji krakowskieJ. Deputacia. bylyc!t wsr.ystkich, tyc~. którzy przyczyn~1
węgierskich udała się do m!· si'! do wywoła.ma wolny powszechneJ,
, mował si~ fiJ(1zotjt\ i w;rdał wiele dzieł. hant.Jel paskars1d. N a s.kutek po!-lfa wy posłów
nistra Srobara z pro~bą, a by sldomł
W czasie wojny w .Mińslrn stał sil} tłumu, magistrat znrzqdził wstrzyma- rząd rep~uliki czeslcieJ do, zbroJ_ne.J
P,crfidyjne ustęp~twa.,
.
du..,.zr\ śrotlowisk:i poislnego, 01·ganizo- nle sprzedaty tych trzech wagonów. interwenc11 na Węgr;r.uch. Z wy1ątNAU~_N, 6. 4. <-f _,~'l. .) 'Iel~gral!l
·wał życje kultul.'aine; stai ua czele Delegat rządu Gałecki, ~nrządził lrnn· }dem kilkuset komunistów, cnly Bu- . iskr. stacJ t tm.irnwskieJ. Pruskie ml·
~imnazjum polskie~o, pracował ~ywo ferenc1~ wspólną osób urzQdowych i dapesr.t oba\vjn si~ widma h1tastrofy. nisterstwo --:-prnw wewn()trz!'ych
w Mttcierzy SzlrnlneJ, uiósł otiurn11: z pośród ob~ wateJstwn. Na konfereno}l Ludność, nie posia~:.qą~ bror1i, n~e mo- dało nnst:wu1ące za:ząd7.eme: W o :
pomoc ~o!uierzowl polskiemu.
rne uzysHuno Q.udnvdl konkl'etuych ~ij uiczego rrze1j::;1~1.vz1ąć priet\JW t?- szarae;h 8iąz1c:~, znm1eszkalych ~rzei
Co spowodowało bsrbarzyńakl rezultntó\1r. Wyora110 t:vJ.ko ściś1c1szą rorowi Jrnmuni'::ltyc~nemu. J>os!ow1e !udno'ić, mó.w~ącf\ p~ p~lsku, wmny
mord, dotąd nie wiemy. ZdaJe si~ ia.kt, komiRJ~ z czynników ·urzQctowych i twierdzili 'dale1, ~e wieś Wf;gicrslrn wladze admrn1stracy1ne 1 sądowe dote ś. p. Mar;an Massonius stał zawsze obywatelstwa.
_jest wrogo usrosobiona '.'obec bolsz.c: dawa~ do o~łosz~nyc:h rozporządz~ń
na stra~y god1 ości narodowe) 1 bronH
.hasa domaga si~ zniesienia cen- wikć \'. U-dyl>y bolszewwy wy~hyJ1l1 p0Jsk1 przel\ład. Zam1erz_one Jest roz·
zawsze słusznej snrawy.
uiU ----~ ... „J.. ~ ~~.!i ; .i~-„-:;;. .,.;_: --:.„. k>.-~·~-: u . ...ł-:.....,~ było· rnaM&e Miae 111MdaeP.1a »_wa.

naoh

~initonych,

do

~rody

ao. 4-e1 godz.

utycia

Gdoilskł\

po pot, za okazaniem kwitu z opla- wojsk polskich. Niezale~nle oa tego
oone) prenumeraty, lub kuponu, za- postanowiono, ~e wojska Hallera mogą
mieszczonego w ogłoszeniach Kurjorn. być przewie?.1one do PCllski tr;;;emo.
Później w kasie teatru Polskiego po
drognmi: 1) Koblencja, Giessoo, Kas·
cenach z·wykłyoh.
sel, Halle, Arenburg, Cottbus,.., Leszno
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Kongresów- Geisburg a Wangen, wykopali łall!
ry
przez
mle· fanla, a porozumienie w sprawach do gowe.
zamieszkałe
SZ&Df\.

ludność

Ogłoszenie nłepodległoścł

Gruzji.

PARYŻ, c>.IV. {PAT.) -

Tel. iskr.
stacji krak. Prezydent delegacji gruzińskiej na konferencji pokojowej podał do wiadomości dziennikarzy nast~pująoą not~: Dnia 12 marca w południe uroczyście otwarto w Tyflisie
zgromadzenie narodowe. Mikołaj
Czcheidze, prezydent delegacji na konterenoii poko.Jowej, został wybr any
przewodniczj\cym. Zgromadzenie ustawodawcze zatwierdziło akt niepodległości Gruzji, ogłoszony przez rad~
narodową. Główne jego zasady są nast~pu,jące: Naród gruziński ma prawo suwerennoścL Gruzja iest pań
stwem niepodległem. Formą organizacii politycznej ,jest republika demokratyczna. W razie zatargów między
narodowych, Gruzja pozostanie zawsze neutralną.

Ostatnie Telegramy.
Paderewski w Pary:lu.
PARYŻ. 6.IV. (PAT)

Dep. Hava-

sa. Paderewski i Noulens przybyli
do

Paryża dziś

Przewóz

o godz. 9 min. 15 rano.

będzie

Cały

tyczących
osij\gnięte.

przyspie-

szony.
PARYŻ, 6.IV. (PAT.) Dep. Havasa. Excelsior wskazuje na korzyści,
wynikające z faktu. że przewóz wojsk
polskich będzie dokonany w przyspieszonym tempie i podnosi moralne
skutki przewiezienia woj sk _polskich
po przez Niemcy, oraz skutki polityczne, wynikające z 11iezmiernie optymistycznego nastroju, j aki zapanował wczoraj w Jrnłach dyplomatycznych.

Lloyd George o pokoiu.

PARYŻ. 5.1. (PAT) Depesza
IIavaga, - W wywiadzie udzielonym
Siefanowi Lam:anne w spmwfo zaniepokojenia opinji publiczne.i we
Francji i w krajach sprzymierzonych
z powodu powolności obrad prac poJrnjowych I_Jloyde George powiedział.
że wymaga siQ zbyt wiele od Jud2i,
którzy maj~ po11osić odpowiedzialność za przebudowanie starego świa
ta. Jeszcze 14 dni cierpliwości i zau-

byłej

Niemiec, napewno b~dzle ki podzielony został na 9 okręgów:
Kaliski (inspektor Nielubowicz). kieZgodnie z Pichonem oświadczył lecki, lubelski, łomżyński, łódzki (ins.
takte Lloyd George, że pokój przed- in~. Bronisław Stawiski), płocki (in~~
wstępny będzie gotów przed Wielka- B. Zienkiewicz), radomski, siedlecki i
nocą.. ile te niema między soiuszni- warszawski.
kami tadnej ró1nicy zdań. Są tylko
pewne trudności techniczne w spral
wie odszko'dowań, które ma1ą zaplaw woj~ku
dni.
oić niemcy.
Wszyscy sojusznicy POZNAN, 7.4. ,PAT.) Biuro Wolfzgadzaią się na zasad~. te Niemcy fa ogłasza: W kilku miastach próbobędą musiały uiścić odszkodowanie wano w ostatnfoh czasach pozyskać
do ostatniego centina.
oddziały wo1skowe dla buntu wojska,
Wę- który mt'ał wybuchnąć wkwietntu, celem oba enia rządu i rozbicia zgromag1er.
dzenia narodowego oraz obwołania
BUDAPESZT, 7 . 4 (PAT)-Węgter- republiki rad. Narady adbyły się w
skie biuro korespondencyine ogłasza Magdeburgu i Berlinie, a uczestniczyli
t
k
ł s
th
w nich obok żołnierzy członkowie nietreść no .V, ja ą genera mu wy- zawisłej soc7·a1nej demokracii. W nrzed
stosował do rządu w~gierskiego. W
""
nocie tej wzywa rząd węgierski do sięwzięciu tym mieli wziąć udział
uznania linji demarkacyjne} poza któ- przedewszystkiem żDłnierze magde·
rą wojskom Wf2gierskim nie wolno się burskiego 4-go korpusu, którego rada
posuwać, oraz do uznania konwencii centralna uczestniczyła w naradach,
·
d
dalej oddziały korpusu 21, 21 i 16.
wois k owe.J, zawartej przez rzą po- Te 2 ostatnie korpusy stały przedtem
przedni z ententą. w, listopadzie roku w L'otaryngii, a nułki zdemobilizowa19 •s. Nadto zaznacza, że linia dermarkacyina nie wpływa zupełnie na ły si~ w miejscowościac.h, położonych
w obrębie korpusu 4. Zołnierze nie
ure~u 1owanfo sprawy granic przez zawsze są dobrze pomieszczeni a podkonferencję pokojową. Po spełnieniu oficerowie są zaniepokojeni o swoją
tych żądań przez rząd węgierski, ge- przyszłość. :
nerał Smuth zaproponuje zniesienie
Zbrodnicze żywioły chciały skoblokady węgierskie], oraz zaopatrze- rzystać z tego niezado·wolenia i wmónie kraju w węgiel i tłuszcze, nadto
zaproponuje mocars twom ententy, aby wić w niezadowolonych pod wzglęprzed ostatecznym uregulowaniem gra- dem gospodarczym ~ołnierzy. że trze-:
nic w~gi erskich, przed stnwi cie]e rzą· ba tylko obalić rząd, a będą mieli zadu węgierskiego byli zaproszeni do pewnioną -wy godną przyszłość. Do 11ew
Pąry:ta, gdzie 11a konferencii, któraby ·nego stopnia miało to skutek wśród
się odbyła pod prze,~o dnictwem _jed- pewnej liczby ~ołnierzy, bo 'Przedstanego z przed stawicieli wielkkh mo- wiono im, M pomyślny wynik jest
c1trstw, zetknęliby się z przedstawi- całkiem pewny. Po omówieniu planu
cielami czecho slowaków, iu,...osł owian, w Magdeburgu„ 'Próbowano w ostat'"'
nich dniach w Berlinie skłonić nierumun6w i Austr,ji 11 iemiecldei.
które oddzialy wojskowe do ..-spółu·
Rząd węgierski odpowiedział, że działu zamaebu. Rząd zna główne
jest gotów uz nać strefę neutralną ale częsc1 całego planu. Na wszelki wypod warunkiem, że linja demarkacyj- 1rndek minister woiny pocz.v11ił zarzą
na będzie przystosowana do życzeń dzenia, dzięki htórym będzie można
węgierskich.
stłumić wszelkie próby powstania.
Bui.lowa nowych kolei.
Walka ze spartakusowcami w StuttWARSZA W A, 7.1V. (PAT) - W
garcie
celu planowego przeprowadzenia buPOZNAN, 7 4 (PAT) - Dzienni.ki
dow;v nowych dróg- i mostów, oraz niemieckie donoszą. że w Stutgardzie
nale~ytą konserwację starych, mini- dnia 3 bm wieczorem rozpocz~ła się
sterstwo robót publiczn.v ch po·wołało walka z 400 . spartakusowcami, którzy
do ~ycia okręgowe inspektoraty dro- usadowili się na wzgórzu między

Bunty bolszewickie
niemiec

Druga nota k.oalic."i. do

rowy strzeleckie i ustawili kulemioty
Posterunki ich na Stokach były 0:
strzeliwane ogniem działowym Dotad
doniesiono o 16 zabitych, w tym ·2
~ołnierze woiska rządowego oraz 4!
osób rannych.
Ze Swinouj ścia donoszą. te dnia
5 bm. przed. południem niezawiśli ~°'
cjaliśoi urządzili olbrzymie manlfe.
stacje w -postaci demonstracji głodo-.

wet

Sytuacia w

Monathiu111i

MONACHJUM, 7 .4. <P.A.T.) B. t
donosi: Dzień wczorajszy minął spo.
kojnie. ~ozstrzygnięcie jeszcze nie zi.
padło. Zełnierze komunistyczni od.
byli zgromadzenie, na ktorym oświa~
czyli się za zaprowadzeniem repub!Ui
rad. Większość 'komunistów .1edn!)
jest zdania. it zewzgl~dn na to, ~
propaganda komunistyczna szerzy ~
w kraju słabo. nalety wstrzymać r
z proklamowaniem republiki rad i 1111
razie pragnie tylko utworzyć rząd k~
munistyczny. •
Strajk nie udał się.
·
WIEDEŃ, 7.4. (P.A.T.) B K. done.
si ze Stutgardu: Straik generabj
spartakusowców nie udał się. Kiero\\'Di
cy strajku siedzą więzieniu.
Strajk w Essen.
BERLIN, 7.IV. (PAT.) - Ogólni
liczba. straikuiących w Essen wynOSi
260.200. ·w skutek stra.i ku ustała wsze!.
ka dostawa elektryczności.
O wynagr~dzenie szkód wojennych
PARyz, 5.4. Tel iskr. stacji war.
szaw. Parlament · uchwalił jednogłot.
nie projekt. ustawy o wynagrodzenłt
szkód wojennych.
Także i robotnicy chińscy.
POZNAŃ, 7.IV. {PAT) Dzienniki
niemieckie donoszą, it delegacja· chm
sk.a na konferencJi pokojowej ozna}
mia, ·~e oprócz Jeńców niemieckie!
także 130.000 robotników chiński~
weźmie udział w odbudowie znisze1A1
nych przez wojn~ obszarów FrancjL

Składa my

ofiary

na

Skarb NarodoWJ

'

SWIERZBE

lec:zy radykal Ue m a śi .,SCABHJFORM-ORAN5Kl11 Mocniejsza dla dorosłych I łagodniejszą dla
dzieci, prowizora farmacji e. ORANSKIEGO.
- - Sprzedaż w aptekach f składach aptecznych
Główna

s1trze d a:2ż;

Hurtowy

skład

apteczny Rein!lold i Orański, Warszawa, Z iei 1aa 24, telefon 408-36

'.yższa Szkoła Rzemiosł Za
wodowego llaztałcenia Kobiet

n
za okazaniem którego

,ąpotoni i Xopyałowsldeł

nabyć m'.)żna

w adminiego 1 bilet

stracji 11Kuriera Ł6dzk
do Teatru Polskiego, po cenie znacznie
nej. na dzień 9 kwietnia
11

FAGa tl

(łOL jestś;:::~:: ;;:~~~:,lnym

eijorof.>0'11 płuerty"l:s :s

FAGOSitL, zalecany przez powagi lekarskie, leczy
szrbk<> gruźlicę, bronchłt1 kaszel, astmę, koklusz.
Dostać we wszystkich aptekach i skiepach aptecznych
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no lesi:ltyrno.eję na z~pomog1 1
18:::.t!rmuu Ao1·arn i.ai.;uo1ta Jeg1t'Y:'."

I uiyw~nl\ 1rnrl'łle

'=>Z.,Yll).l)U,

o!Jlcbową.

St. Hr;r,e7\1l"'•'ej

I

S

U mac) :~ chlebową n•1 ol os:lby, z K'o ·n r11a. hen.1 hotnv'!!1.
•
u t Dluiriei
ursz.bt Stu ;ar~k1 do s;iuedllola
ora1. pian1no. Przeidziecid, Płolr
ędyny w r...o ·t1.1 zaitł'ad re1uu•a
!!owska 108.
\Vótezańs la 141, od 10-12 "
cyjny r;arderoby u2ywanel: prr.e- poludo\A
Od!lobtel Kred~ns, stół, krze rahla, ntouJe ooswieb, ozy~c1 ple
1r11 sła, otomanę, tremo, sa· rze chcmlezolt4 • carb11Je µ;arderobę
otn 1H Piotr. ZKUbll legltymtt
łon, b!urko, rotel, zoge.r gfański llprz.e- m~ s lr e.. !Łoboty l.l'Yirnny w:~ :;t.?trnn le
..., 1~ chlebową na 4 osoby, wy•
dam. Knrola ,,w8, m, 14, lewa orl . 1!7.ybko 1 tnulo. Poleca ::3ort .w .„a 'lani\ z IR 11c·ąs t k11,

W

•

s a 132, I p : ętro, front

Antoni

oble sprieJs.je, syplalniii dębowa Jakłerowaa&. stołowy. s;ebl•
za~ubłll legitymaoJę na zapo. net, salon oru po)etfyńcae. Dllel•
rno ~I wyfane z k:ornlte 1.11 dl!l Bezro • na .\! 11. m 26. w pot!wórz<1.
botnvP-h.
irnbsu ·n Na„ha !~ubita Pa!ti> or' pruenoi•'"f Wła•lysła.w z~ubll pu11
nlemlf'łóf<I w,dariv w '. Jhl
oorc nte•n leckł. wydany w Praś.
=------~-=;;;------ ntsle.
o aprz.-,dania, 7 wiorst l1!1l
lc?lerzem w stronie Piątku. go•
omocnllc tryz1ers d potrllebny na•
spodarka 8 n~orgowa z zabu•
stałe.
Alells11ndrow3b 64.

ryldert Krys:>Jtot l llaays Wan1a,

nla I poleca po cenach przystQp

cyna I p!etr"o.

Oble,

Ghrz o śc ł' :tr\Sk'I. Piotr i1: a.u~lca

tl ę

no we

łó:t.h.'.11. ,

1t10. •

_·..Ji. ro1111 li• e1eu,

v.>Iut>ił

1-1+.

1e ~ itymacJę

terace. kr z esła. otoma- ~ chlelJową 1.a Nr. 4227.
dy wa uową, s1.atę, Fprz.eda 111 . S1 en·
Ahle z lcł '"u POI.Ol kas·ę ogn'i'O-'
liiew 1i:z11 .\! oQ, m, ł. Ofleynll l ·Slfl
trw!llą SiJr'l!e•hm , Plolrltuws!i.a
nę

\'t'O J(lt1lt1 ł

.

11 1;

gub.

o.s;lol do sprzedania w dobrym
eh.nie, tanio. \al'ladomośd Pm·
Lnhelska gm. javl !i5 Katnrzyn'ł Krr.nsek.

tlUt<I
!!pri.tlLl<tJe,
1!311.lj,
łóżka, kredensy, ot ')1IH1•1y

Pracownia Gorsetow
•

t\o

~„

Pr<!yJrnuje do sprzed11.-

1owslca 67).

udryol6"iC.M

front
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•
•
• _. sow.v Wt
Lun kiewlcza 1 Sienkiewicza (!11Lrnłn ·

ką blPll „ 11 ')

piętro,

Oil ,

~1c1ep

.

rv.eezy

Piotrkows a 13.l1 I

Bltgor11fsklm,
Górny Pot:>k .

Łó d ź, ul. Piotrkowska 154
Kura wyt.s7.y 1 niższy. Prowadzone
1:1ą wszellde roboty praktyezne 1 ar
tystyezne Kończączym kurs szkoła
wyt1ale pateat.y n'l nanezyelelkl ro·
bót. Dla nauezyel c)elr robót ochroniarek i treblanek leKc)e 1opełolalą
ce. Intormeole 1 zapisy w kancelerJl
sikoły od 11;. 3-7.
Odd1deinio. pro.
zaięc'
wadzona. 1eetI •
Nauka kroju. szycia, pasowania, modelowanie. I robót ręcmycll za O•
płatą 10 mk. miesi ęcznie.

I

zniżo-

noz owska Marya. zgulllła pasz 11 ort niemiecki, wydany w pow

p li:tro
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