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I 1it)zi-ęla spracowane dtonie kn:iiotków swoich ł
kr61 e "!ski.ej. J;'rzeslodI kle JeJ oblIcze zdobił InaJestat mlłoslerdzla. 1!lięc·
rzekła: ,.Wrócić kazałe~ mężu m6j\1 panie sluźalC'OI!&
swoim k1'Z9Wd wyrządzonych nagrodę, leez \ctó;t im:
panie łzy wróci? Taki oto ze\\! sm-deczny śle ~~
dZisiaj Łodzianie -"komitet łud~i.4ohryen;.o!łiekl1Ją,
cycu si~ sierotami 1 ich r«izinamł po żołnierz.u ....'
Polaku.
Zebrali się, b.y dlll.ć wyraz współczucia prawcizi;.
wego na niedolę braci nasZ)1ch i uradzilI, b:\I jaku*,
prędze; delikatną ręką otrzeć lzr:, by " 'WYdatną łut
przyjść pomocą,
,
Łodzianie! Raczcie spe1n!ć ob-o.Wiązełc ~. tej
szczytniejszej $łttrLhie,. bo ID' m. Uości blizniliłg.O?
Jak. im.że d.n~a."czem . W$P'Ó
.. rczncła .ta.'1Z.nąć, .. Wł.~~.
,sęr:c.enasze, .1bil ~:CYllly .bodaf jedn'l ~tkt' ~ v-Rokitny. .
" .
.
"Jezus, Mar.JaI Tam· okopy 2łtjąć ~ p~
blonia I
.
.
Legj onmci!. Naprzódl N{\pfZÓdI
. Brat po vrade leci z konia!" ,
.
lato Golgota Rokitny trwa. 1Ą1ciąi: jeszcze.'
I oto wciąż jeSll:cze: ..l>rat po l>ra~le leci z koniaeoJ
I oti) Wciąż sierotek grona się mnożą. I oto wciął
nOWe "Strzechy" 1.. nOWe "ochronki" władać trzeba.!
Niechże. si~ 'Wzruszy serce każdego ,ł:,.od:tianina VI:
tejże \\) chwili 1 niech w· odruchu szlachetnym drgnie:
ł ręk.a każdego. W imię mUości bliźniego zlażmy
g~om~~ą was.zła do św:intlic~

*

Wspaniały Węg'ierski drmnat w

l

I

ninę

Francja ~ncjalni~ lllnaj~ Pol~t~ni~zalein~

II

d."

serc naszych.

A na co nas stać i co od ust odjąć możem)' ~
l>ie - to na sieroty i dta rodziny po zotnierzu - PQ,.,
Jaku dajmy. .
. •
Więc niech SZCZOdl·ą będzie dloń n:asxa, a SZ1:zo,,:
dra. dla nns i dzieci naszych Bota będzie ~plata.
, ., Kon.cert - Raut na ąteroty odPędzie. się m WieJ..
kleJ SalI I{oncertowej dnia'8 mm-e11 br. przy ul Dziej...,
uej nr. 18 z laskawym Wsp6!udziatem :najwybitniejszych
sil I1t"tystycznych. tutejszych. htproS%onYch. z \!ll1rs2:aWJ~'

Wal'szawa, 24 lutego. (PAT.)Pl~ezydent mi- l złamano, nie było więcej upragnionem i też
nish"ów pan Ignacy Paderewski ctzymał od I nigdzie nie odbija się takim echem. Polska po- ------------------------~~I
francuskiego ministra spraw zagranicznych pana wrąca do życia narodów. dzięki zwycięstwu naPichona następującą depeszę. Panie Prezyden- szych żołnierzy i żołnierzy naszych sprzymie~
· cie! Mam zaszczyt podać do wiadomości pań- rzeńców nad wrogiem wolności ludu, a to zwyOd chwili wybuchu wOJay Czesi z niebywaskiej, że rząd republiki postanowił oficjalnie cięstwo jest rękojmią szczęśliwej przyszłości dla -łą stałością \ i konsekwencją wysuwati kwesti~~
uznać Polskę za paristwo niepodległe i 'suwerenltlaszej Ojczyzny. L.. głębokim wzruszeniem prze- ' słowacką. Sprawę oderwania od "\M~gier Słowa-
.' ne, a rząd jej, poparty przez wolę narodu, za syJam Panu życzenia Francji: Szczęścia i po- czyzny i. polączenia jej z państwem czesldelll
· r~ąd leQalny. Odwieczne węzły .łączą Polskę myślności dla odradzaJ·ącej Się Polski. Racż pan uczynili kardynalnym punktem swego programu
~
'I politycznego, zarówno
VI l<raju jak i zagranicą.
% Francją· W żadnym kraju odrodzenie pańskiej
przyjąć zapewnienie mego wysokiego poważania . '\Me wszystkich nazwach i ty:tulach wprowadzili'
pod. Pichón.
I systematycznie termin "czesko-słc>wacki", aczOjczyzny po długiem męczeństwie, której jej nie
kolwiek w całej ich akcji wOjen1nej i praktyc::!;"
nej, Słowacy nieliczny bardzo brali udziat
Ta nieodzowność Słowaczyzny dla państwa czeskiego, o której Czesi wszystkich, a w pierwszym
rzędzie koalicję usiłowali - i to z powodzeniem
Oddział w sile 26 iolnierzy i ' 8_iu ułanów został' nieprzyjaciel i· ścigany, zdobyto 2 karabi- , - przekonać, ma swoje powody i w planach
We .wsi Dorosino w 18-u wiorstach od pozycji ny maszynowe, które natychmiast by.Jy zwrócone l, ich polityki zagranicznej na przyszłość i zamia(?a tyłach ukraińców) był okrężol1Y przez ukra- na ukraińców. Straty nasze: ranni: podchorąży rach" co do gospodarki wewnętrznej.
lnc?w, których było 250 z 4-ma kulomiotami, Roman Łabęcki i szeregowiec 7 komp. PopławNie ulega· wątpliwości, że Stowacysą'
WOjska ich podeszły do salllej wsi W nocy i za- ski; zabito 2 konie.. ,:,tra 1y nieprzyjucie!l1: zabitych etnicznie najbardziej pożądanym dla Czechów
pr?ponowaly "byśmy się im poddali, ocIpowie- I 7; rannych do 15 i do niewoii wzięto 8.
nabytkiem. Pokrewieństwo językowe wzmożone
dZIą były strzały karabinowe. Oddział pod doZdobyto: 2,karabiny maszynowe, 3 konie, : zostaYo' wpływami kuIturalnemi, politycznerni
iWództwem podchorążego Rogow;;ldego prze- 8 karabinów i dużo amunicji.
.:j ekonomicznemi (banki czeskie) jakie od Jat
· Szedł na tak znaczne siły do kontrata!<uj rozbity j
Sutowski, kapitan.
, dziesiątków wywienili Czesi na SłoWak6w, UI/I"
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Za
a)
zawodo..
le,,;o ~r().?;bil!ilil.łą Jest nadtieja Czech~, że wyro n~l;;ul:dem,. J~.k ~czy cl~Św ś~i zi w~;:nn y.
cieśli )ostanowio'~o założyć kooperatyV!c;
'Słowacy,. \"lr.~I~i:IU do łeb paititwa, Lileg'Uli. »-wol· l s<:odł~JY przy naJbh~f.ę:JI Sp?SO ano wa1mości~ drs ~~~~tatów ci~sielskich. Udział członkowski okresI
a 100 marek
ns a~.wn·,llilCjl I że z czasem poza peWlllelll1 od- l to J<ł?łm, .ar~ume~. w: ~ce.! II
rębnościami szczepowemi, wejdą politycznie nas oSiągnięcia SplZU I Olawy.
lono n _
.
.
w sktad jednolitego narodu czeskiego. Srodków I'"
...- - '
.
- 4.ebi'ama.
.
do osią[~nięcia tego celu nie braknie. Nie wiaMa
niorwsz~~ numer hySl(rtekl
Zarząd Stow. ro~otmkowl óchr~ezcllśn~kicll
domo, czy b~{h:ie n. p. OIiiob11y uniweisytet gI'O"
.... ~
J
t"
I zwołuje ogólne zebrame człon ( . w c
TU plewa~
wllckf, a j(':tH będzie,. ~ ob~adz.ony :wstanie \
Państwa Polskieno.
czego na dzień.2S b. m. o godz. 7 wlecz.
przez llczonyck cleskicll l stanie iłtl tYP.40 ro~- I
:::J
_ Na Lwow.
sndllildcm cW5lczyzny. Podobnie będ~ i ze I
Czy j(lst choć jeden człowiek, któryby nie rn6g! I
Pan Tadeusz Szaniawski z targu dnia nie~
!lY.ko!ami średn.ie,mi. M6wi .się r.tawet ~. sprawa- :' 'Wziąć Pożyczki PUllstwoWej? Po ~a z~eklarO\\l~.njlml dzielnego 23 bm, w swojej cukierni, ZłOŻY! na
dzemu r:auczycl~lst,,:,a. czesklego Ao s~,\6t. lud?: I nęclzarzami, niema anI jednego! Kazda memal ~łuz()ca, obro{\cóW Lwowa 10 procent od ta~,gu. suma
wych, ni.e !11ÓW1 ąC lUZ ,o. ~zeskl~J b~u.rokracjl, '( każdy odźwiern)l domu, kaMy robotni~, kt,óry nIe prze- ta wynosi 200 marek i 25 fen.
która z!.':jl!1re u~.:;ędy .Q~mmlstracYllle l sądowe. pija nalog0\\10 swoich znrobk6W, mOz,e SIę zclob~~ ~a
_ Jako czysty zysk 110 marek z przedstaCo wie)ccj, Cz~$l ilwawJ<ii $.łowaczyZS4 z.a pożą~ ( 100 marek oS2;cz"'dności. A w obecnoj sytuacjI me
t 'sk'log'o ptzy ul Sienkiewicza NI.! 34d
A'" ernljj,ra\..
'rt
~l"
Po n'lewaJ,.. znamy lepszego zabezpleczelllu
'l:
,
.' d
' d ... WIenla ama Ol
",.'
.
'
any ten~1l dUU
sWvJej
I.
la swyc ll oszczę
no I
d' 23 b
'kładają inicjatorzy na odSIecz
w tych stronach g~stość lud?ości nie .dosięga ści nad Pożyczkę Pa1istwową. Ani bank, ani hypotelm I
HIU.
m., s
(
50 m. mI klm., przeto nadwyżka ludnOŚCI prze- nie są ai tak pewną lokatą, jak majątek całego pań·
wowa.
.
.
~t1dnionycll Czechów i Moraw może tam znaleść stwa Nie tylko Więc obowiązek patryotyczny, ale
- Godne nas!adowa.ma. .
ujście. Wprawdzie trudno będzie osadzać ludność zwykłe poczucie Intej'esu powilmo nam wskazywać: .
k) Właściciel fabryki wafh pr~y ul. Konst:n a
rolnkul ze względu na ubóstwo glebY1 ale te~ l' złóż swoje o~zczędności na Polską Pożyczkę Pań- tynowskiej nr. 28, Leo~ Go?lewlcz, pr~y za a~
lepiej oS;:l(1;;:ać można przybyszów, przy WyzySki· S'tWflWą
wianiu interesu w urzędZIe, oflar~wal ty?l~c sztu
wa~iu. oł~rzymich b~gactw naturalnych tego
By~ają wypadki, że Jeclnak ktoś nie mOże się zd?" wafli dla rannych żołnierzy armJ! polskIej.
krajU I IWltjZtUlycłl z mem zakl.a(16w LJ.rzemys.ło- być na calI} kwot~ 100 marek; w. :akitn nawe: razIe
....... Oporni chłopi.
wych.,
jest na to rada. Mo~ą się ~rzeclez wśrócl :znajomych
k) VI minie Rąbień chłopi i koloniści miej ..
, Obok tych korzyśd wewnętrznych p~slada. tworzyć maI e spółkI po d\Ole, po cztel1' osoby i ze- scowi uCh;alili na zebraniu gminnem oprzeć Slił
me Słowaczyzny ma ogromne znacze~le dla brana kwota może być oddana W każd,9m banku lub dostawie w znaczonego kontyngensu
zboża.
zewnętrznych sto~unk6w Czech. Poz,wala l!ll on~ urzędzie pocztowym, Wiemy przecież, że takie spółki O powyższe~ miejscowy posterunek policyjny
dotrzeć do DunajU a zatem do najlepsze] drogI tworzq sIę dla wz,ięcia biletu loteryjnego. Polska Po. dom'ł władze
wiodącej na Bałka.n l do morza Czarnego życzka PaństWowa jest loterją, żwarantującą zwrot zaWlet.l.
.
iaków
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a jednocześnIe pozwala im sięgnąć fia wschód

W p~sz~!kiwal1iu. wspólnej gr.llInicy ni~ tyle z Ru~

stawki. Nie Więcej, to praWda, ale i nie mniej. Gd,9b}1
- 1\liedostaroZ0i1! ko~JtYl'Igons zlemn
,.
zliczyć, ile przeciętny oby\ll!ltet stracił W życ!1.l na grz~(k) ,urząd aprowlzacyJn~ powtatu ł6dzkle~C)
na loterJI powstałaby spora suma, niech WięC zmiem przystąpił dó sporządzam.a lJ.st włośclam, co. m~
, system ~iech swoje oszczędności odda panstwu, a bę... dostarczyli kontyn,gensu zIemtaków. Na pod~aw.((J
Idzie mtal z góry wyplaconjl procent i zabezpieczo~ą ~ych )j~t p:zeprowa~zone zostaną docho ema
sume. A iluż jest wśród nas, którzy bez c2;ekama, I rekWIZYCJe przym usowe.
bez spółelt ze znajom,9mi mogą wyjąć z bittrka 100,
. -. Roboty publiczne w Zgierzu.
J 500 1000 marek i więcej. Dlaczego te lezące bez
) p d-t'
rzez maO'istrat projekt
uzytku ban:\.n~ty nie pO\llędrowały. dotychczas do kas: i ko:ztor~~e r~~~t!Op~bli~znych w Zgierzu, o~ra"
. . Karp'ln' "'kOlego został zatWlet.
. Vsństwowe}, Jako Pożyczka? \\llemy przecie;/;:II do cowany przez. lnz.
, świadczenia:
.
dzon . rzez Rade miejską; Według tego proChcemy jeśC-m?shny na to dać ~ie~llądz..
iekt/ k~sztY robÓt około regulacjimias~a wy..

munlą Ile z ROSłą, względnie Ukramą. Do tej
ostatniej dążą Czesi nie tylko ze względów ekonomicz~ych.. Bezpośre~l1ia, granica z. Rosją
pozwolihJJy lm uCil:estmczyc. bez ogrlll1lcterua
W eks p.1o !.lti'l:Ji. ekonomicznej .~rajll . \,brat~ieg?"
'narodu rosYJKIego. Jak: odbj!a~y SIę t'eahzaCja
t)'C.h pl!lnc~v na Polsce nie. potJ:ze.!Hl osobno
podkreślllc.
Z"
. t em 'e t Ź'" r "W 'o ""'eś' Slo
'
fvl?IDWi
) ~, "" P, z~ ~za ..... c
:waków n~a .odnosl SlIt, bynulm~!elz entuzjazmem
,'do tych planó:v czeskich. 9 Ile ~omQc czeska
'i wspóMziałame z ~zechanll było Im potrzebo,:
.",: ~alce z Węgraml J o. tyle te:az. co:az .wyr~z
mejsze sąociruchy przecl\y przygniatającej ople
p
te CzedJó,W- Ju~ oku ac1? ~zeska wslwtet rabunk6w ,l naduzyć wojsk czeskich; ~vywołała
~am W. WIelU. OkoHcach .silne antyczeskl~ ?8Stro.
Je. ~ h7zy~ Się trzeba. ze prąd ~en w mHllt} U$a~
·dawl301B s~ę tam. Czechów będZIe wzra,stat. S~o.
wem LI .;;;.łowak6w POOl.!.flUif; polJtyki nnJO- ,
njstyczll~ z Czechami l1adcaod:tilć poczyna okres
.dążeniadn ~!!nnodzteln~ś?~kZe i państwowej,
Nie. ul4Dgn tt::; lJ.r.ąt~uUN;altC.t. Zi~ ru:ch ten spa.tka

I

p

-się.z ~:,t]a.mi' i. 11. l1a:rod6w sąsied11lch,
:zwlaszc:'
iYÓW j Polale6w, dla ł(Łórycll niei~ależo~ ~., lVy;;:ty~a. . ~1~ie p'ożąd~ńszym od

.:J

Chcemy ubrać sIę-musimy dać plemądze.
Chc~m9 s~ę balllić~I?usillljl, dać pienl.qd:e.
~hceillY Się kszta1clc-muslmy dać plenHldze.

illięc

Chcemy mieć Pols!tę?-Dajłi1y jej tJienlędzy. D~my
swój grąsz, będziemy mieli Państwo, a l'rzytem
odbierzemy swój grosz z nawiązką.
. Polacy!
Pożyczajcie ślll6j pieniądz na pierwszy numer h;9"
poteld Państwa Polskiego.
550-1
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Dowóź amwykańskt.

'jes~czę ~zęs~ J'~k. ~le przys~y zab6~,pr~r~ ~;~
':Vęgiel. t~ sprowa.~za spółka .tydowska,
~Ulą lUZ. llS!tUjąc ~łe. dopUŚCie ?o1s!~I".~!'!:,
.~ kt?r?l udaje Się ze staCji n~dda wcze] wysyłać
l Orawę, ktorych. pOSiadanie Ulbezplecz11obll-: : w~gJel przy pomocy podrobionego zezwolenia
żeby tak powiedZieć -- po?murowałoby l?od!~ale 'ministerstwa
aprowizacji.
i odsunęło od' N. Targu t Zakopanego grallIC~t'
.
a co zatem idxiet ',wpływy czeskie.. Jeśli Spiżu·
_ ZJazd wytwóroów nasIon.
r·j Orawy nie otrzymil!mYt ·trzeba liii~ flam be9zie
Celem porozumienia się w sprawach hodo.
liczyć w najbliższym czasie z. pokojowym najaz· wli roślin, reprodukcji i wogóle związanych
dem Czech6w na Po?baI~•. Znając lc~ d?ty~łt· z ,niemi spraw produkcji nasiennej wszystl~ich
czasową tmkiykę. ·tnozna jU;t; dziś pn:ewldr.leć .le- • ziem PoIsld - Sekcja nasienna C. T. R. proJel\~
l

365400 'oraz budowa kolejki ze Zgierza do
O I k '
l P 941 020
Qg6tem kosmt. ;LIo
pr~j~kfo~;an~~' robÓt p~blic~nych 'obliczone ze.stały na mk 19 761 265.
'iM celu 'zrea'lizo~ania tego projektu maglstrat ostanowił zaciąO'nąć poiyczk<: od rządu.
P"
.
b,

dziś

Czechów Ę,ą,1IMem,. obiecujące m mO;ł.;l1ość poroWczotaj . o godz. 4 po południ.a przybyły
rl1lmi~~~;wa słowadcama dla PolSki z'naczenie do Łodzi (stacja kaliska) następne 14 wagonów
,akźę rze wzgl~óu na Sląsk j nil Podhale. N
. a·j amerykańskieJ' mąki pszennej. Dziś mają na:epszem połąc7,eniem Czech ;ge słowi\C:zyzną jest dejść 12 wagonów słoniny. Jutro spodziewany
:Obecnie kolej kos?ycko~bogumi(l.Ska; Czesi wy· jest pierwszy tratlsport (15 wagonów) surowców
Isiląteż wszystkie' siły W tym kIerunku, aby _ skórY1 smary i t, d.
'przynajmniej tę cz~ść. §ląska,. najważniejsz,ą
zresztą ze względu na Imjq kolejową, kopalme
- Rekwizycja przemyoanego węgla.
~ huty I zatrzymać w swym ręku,. Będą też nie~
Od środy zeszłego tygodnia do dnia wczo'
wątplh~ie :argumentować w tej sprawie wobeo rajszego zarekwirowano w Łodzi na stacji ka·
koalicji k()tliecznośdą posi"d~ni~ dobrych połą., liskiej i '\Ilidzewskiej trzydzieści kilka wagonów
'czeń ze Słowacz~zną.. Inaczej ,Jest . ,;re 5~l'a~ą
I (
6łk )
.Podhala. B~%posredmo po we me wyClągaJI\ . puemycanego węg a' posp a .
'

go formy. Zjawi się ~rzęd.e.\ys2;yst~iel1! kapItał !I tuje Zjazd hodowców i producentów nasion n(l
czeski choć!}y w formie blJI jaklegos banku, I połowę marca tego roku.
który przez kredyt na. dogodn~ch war~nkach ;
Referaty w sprawach nasienriych na Zjazd
star&ć .się będzie uzaleimt od siebIe g?rah, kup- zgłasza' moi.na do Sekcji nasiennej C. T. Ro,
c6w, przedsiębiorstwa. W parze ~ udzlalem C~e: Warszawa, ul. Kopernika 30.
:chów w t zw. udostępnielliu Tatr przez koleJki,
N • •
'cz trarn~;ljCl. ich eksploatację (kamjęniołpmy,
~l~ma~ja.
•
,Ydo lidy) szłoby WY!CUpllO will j pensJon,,a) MlnI.sterJ lImspraw wewnętrznrch .miano·
ł~O ~pZal{()p~l'1em sprowadzenie służby cze-I' wało komlsarr:" ludow~go pow. łodzloego 'I '!I. ~ l c6w w f~rmie tak niewidocznej, jak A. RelnJszewsl<Iego, komisarzem rządowym do
~~1~ łp.{U~~łO w I<rakowiet
!c~6r~m, ~opiero J s~a~ej komisji. przy okręgowej komendzie uzupeł
:~2.mi@ dni w:ylułz1flły, jak WielkIe) 110sCl ete· men w ŁodzJ,

k 2253 844' budowa szpitala miejskiego

•

~O~k~ 4'200,000; budowa jate', miejskich mk•

tedy:
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RzoznHl W leSia.

k) We wsi józefów, gminy Chojny, skrad:do-o
no krowę. Idąc po śladach znaleziono miejsce
zabicia krowy w lesie pod Wi03ką Kowlllszczy~"
ną, gdzie złodzicie. powstawiln jeszcze skór~,
nogę i wnQtrzności;. po zabiciu krowy prze..
nieśli mięso 0;;1 tmel1t~rz g. rzebalny .w Chojnach,
u stąd" przeszrn uglowah do Łodzi.
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Monopole

w.ódcznne.,
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k). p ol'lCJa.
, p.owJa to;v~ .I',0 dZ/ilil wy,<r
l y •ł a .t aj,nt.
gorzelOle w rme)sCOWOSCI.\1C,l następujący ch. Wł
wsi Wola Rakowa, gminy Brójce, u włościanina
Ignacego Samca, we wsi Brójce u Walentego
Bog~ana ~orzeli1ię i młyn dG k~szy, w Roma..
nOWle, gminy Gospodarz, u jozefa Nowa~a,
'tV Srebrnej pod Konstanlynowem u jak6ba Mill~ra i Reinholda Seidla.. Aparaty i zacior skon.. ·
~Iskowallo.
_ Ob'ucie gazem.
.
k) Przy ul. Lipowej .N'2 12,. ponieśli śmier~.
wskutek otrucia gazem świetlnym przez nieprzy..
kręcenie kurka od lampy 75~letl1i Szmul R~basz..
kin j óO-letnia jego żona, Elżbieta. ZwłokI ode..
1

słano
do proselt;torjum.
.
- Znaozna kradzież,

k) Przy ul. Piolrkowsldej ;NlI 107, szajka ,
zlodzieji weszła drzwiami od podwórza do skle •.
pu F. Frycz~ ,i zrabowalc tow~r6w za 50. ODO
marek. PohCJa wszczęła energiczne śledztwo.
,___ ,___
Teatr a szd:~kall
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Teah' P o l s l d . _

'li górę serca" sztuka Pr, Dominika, wypełni dWIII
Wle~~oł'Y z rządu \1 Teatrze Polskim tj. dt:iś. we wto·

! rek, i jutro

\li środ~. Aby zaznll.jon~!ć pUDllcznoś~ 1:
St, WY3platlskiego; dyrekCja Teatru daJe ...
czwartek dnia 27 bm. po cenach popularn~ch ,,\\I'ars~!ł;'
wisll1kę" i SedzióW" Wdoskonalej obsadZIe aktor,skll~), .
Nabliż~~ąr z kolei premierą będzie. ory~inalnl sl:ta.. .. .
ka Janiny Staszewskiej .,Na pOhlkie) ziemi". OJblll"'.
dz.ie się ,ma w piątek 2:1 bm.

dziełami
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1<1,:~1:~~~~il:eg~a~z~.ni~~~~;:j
odbył
wil'lc urzędnikÓw,' Uchw<~1GI1o do"

się w !\ra!:owie

__,._0
I rn~1aać si'"" aby Sejm zbadał uzdolnienie Gólle~o
. W pobliżu Łodzi " gminie Rąbień l~ży sekcji ~ywi1o~c1owej. \..J'tedy wolał nill11i~tnic !.personelll sł!Jtby whld:i: centl'a!nych w iŃar~zawle,
wioska Grabieniec, ~ająC€!. własną szk~łę, na!e- \ p. Scn~ndel, :-c n~~rnCr~.lm cl1ęl~:e daje, ale poia., I u wszystl:im, kt.6rz y Iti;;:. posiac1ait'ł odpowiednich
fącą do znanego n.'ilm. "Sc.hu}verbandu. Ople· kom n,le pot! ~e?uJet~go <:otymc.
, I<waliHk;lCji nóller.y uW'oll1lĆ, Nadto uchwalono dokunem szkolnym tej WIOski Jest Adolf Schendel,:. \illemy tez I tcl'l fakt, lak p, Schendel chw,'ł- i
d '..'
-, ". ,',."
',- d6
c d' ozi"mc6w
2nany hakatysta, nilleżący do ,Schulverbandu" . Lł si~ na. wszystkie strony, iż postawił wieś' I mn Ille Się U::'UI11I;iCl.1 ", ur~ę~ W u z ... ,. '
ł dla tego wynikła wojna milidzy nim i nauczy- : Grabieniec na pier\vsz~m miejscu u prusaków, ,Memorjar ten zostanie wysłany do wszyst:<lch
,cieJem, którego p. Sl:hendel prześlacluje j tłuma- i a1itując, aby sąsir,dzi podpisywali poż>'czl-:ę wo- I posłów sojmowych ora~ czronk6w rządcr:.
.
cząc swoim ziomkom, że nó1uczyciel chce szkolę ; jenną niemiecką.
.'
~
.."
, ..
.
spolszczyć.
i
Kombio:Jcje w kierunku
wyodrębnienia
rJ\bt~t(Jy pil';l,Het~!'''Jatl:l\!!.
Ma z tego powodu zamiar naw(!t nauczy-' wszystkiego, co niemieckie w muzgu p. S. od~ ,
Poznail, 24 lute;~o, (pAT.) Z Pdersburga
ciela za próg wyrtuclć, mówiąc, że polacy toż bijają się bard?o donio~;le. Po ostatnich wybo· I donoszą: Cak. l'nbsto n~lwiedzone jest .k;~tastr~
samo robili z nauczyciaJó1mi niel11cilmi, a co za- rach wójta w R'1bieniu, zapragnąr on podzielić ' talnYi11 brakiem żywno.ici i węgla, Ludzle~1 kOl1lc
bawniejsze, ze grozi mu nawet Hindenbllrgiem, urzędy gminne: na pOlskie! dla polaków i nie- i pad"ją na ulicy 7. ś~ioc\u i ostabienia. !,rup6w
i'la którego przybycie czeka.
I mieckie dla niemców.
Zapomniał widocznie, że I nie gr:{e1.Jlesi(~, jeI1cy więi:niowie otrzYl:H1Jil tylko
Wszak wszyscy z~~j~ dobrze rrzeszłość tego I olwpanci są łui ~aleko.
•
2 n!zy 11~, tyddsri z~:p~" a poza tern ~n,1 ka':vałlm
pana, Schendel gorll WIe pracowa.t dla oku\Il robOCIe tej dopomaga swemu wUJaszko- ' dlleba, Mlf!:;zkall\:y ;';YY\'lfl Się przcwawll! Imęsem
pantów.
wI niejaki August Falk,natlczyciel szkoly pow· koni padJych na uiicuch. Wszelka PO\yili(!1 właPamiętamy jak jeszcze niedawno ważył w szechnej w Łodzi i nY·:.vnież jak wujel< hakatysta. dzy znikta ;wpełnie. W zarządzie miejsJom kradną
Koci,anówce bydło, klóre odstawiał wraz al swy- Oni to razem chcą usunąć Szrama, obecnego niemal wszyscy,
Również w mieście wyda.i:aj ćl
· mi ~ąsjadami prus!lkom..
.
na uczycielrl , aby bardziej ogarnąć gromadą sit') l<l'adzieże, zbrodnit! i rabunki masowo, WłaAle za to, jak stanąt w opozycji, kiedy to i prowadzić ją na pasku, tworząc ;e niej podatny elze są zupełnie bezsilne.
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·HbY,~,~o~:alłOJ:mYĆ dO:,t~jczon;i nd,On:j~e~;; 6f~rla~d~.I~~~~ID~it.:i['~1:~tri}clri Ch~ ! łach P::~~f:,l~zr:~:~:~rJ~::;~~o~:::~ k:;
ala L . th UOl.
Magistrat Oiiasta

Łodzi,

I' ~1J1 U~IJ Ił L

wydzial finansowo·

oddział podatkowy, rozsyła oby·
watelom wezwania płatnicze dziś jeszcze po
trzech miesiącach dd czasu wypędzenia niemc6w, następujucej treści.

"Na zasadzie przekazanego miastom prawa
na swoją korzyść podatlC\.t od
nieruchomości, rozporządzeniem 'P' Szefa (11)
gdmillillt1'acji (I~) z dma 29 listopada 1917 9',
J. B. 30655 nałożono na pana i t. d.
, Chcielibyśmy si~ zapytać jakiego to magisln t łódzki ma dotąd "Szefa" (?) co POd. pisał
z dnia 29 listopada 1917 nakaz płatniczy? Nie
I L ....--!

ot

•
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Przypuszczalny wymk wyborow
W

Warszawie.

.

I

do pobierania

1II!!!ci!!2E.S!\!.€2!!E

U~] .

u Al Hi!

ozłonkowi,6 niemiiCki?J Ilartjl soejalistyc~!loi. kłó·
rzy czynni byli w ł<rolestwie, opracowali oD8zel'ny memorjał, będllCY aktem oSkal'ŻGllia przeoiw
I wiem co podziwiać w tym rozkazie czy haka. rządom ,'ablll1kowym Besselera i KriflSsn, Autot}:zm ~rz~dnik6w pOl,óstałJ:ch? l(_~óry .~; uniźe- , rzy kładą głównie nacisk Ha tO J że pomj1<t\ Basmen; ~ mez,~poml1lnną. wdZH;cznosc~~ pl~U~ szefa , selel'ą i iago nodnych lIomo"ników wywołał-a
adrnl!lIstracjJ, naturalnie dawnego memca, bośmy
J
U.
,,".
II.
•
nie mieli w 1917 roku innego szefa, przez duże w Pol8ca morZli menRvmCi przeCIw ws'zyst~lemUl
S. i A., ~~y też bezgr~niczną bezm~śj~ość l. . I co niemiacki?,
Aulorzl domagajll się sądu nad
Prm~ll!byśmy magistrat o USUl1lęCle tej nreBessehm,lm I Kriessem.
normalności; zapomnienia o niemcach i powo-"
...
Jy\vaniu się na rozporządzeniu polskiego rządu.
,1:::~2:r~;~!Ch, W M~.1n'll~ch.lli!JI~W~
Czas chybu potemu aby łódzki magistrat
Poznail, 24 Iute!~o (PAT). Z Monachjum doprzestał oddawna już: być filją rządów z nad
noszą, że toc~ą się tam dalej walid, Ostatnie
li S2:prewy I
wiadomości nie potwierdzaj'l
doniesieni:\ o
śinierciministra Auera. Donoszą tylko, Ż~ Au'!!~...............
=~e
= +"H
er jest ciężko ranny i aresztowany. Podobno
minister Tim zostat zastrzelony, równie';; o mi·
I' nistrze RozscMpterze obiegają rozmaite pogło·
~
~~ie~~rrYCh jednak żadna niQ potwierdza jego

rach unkowy,

Uli ił
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Wedtug dotychczasowych obliczeń otrzyma Zawile.~llude brOlłllii porl .LWl:)W9m. I
lIliemil,. goŚó.
lista narodowa.
•
•
• 54 mandaty
Przemysł, 24 lutego. (PAT,) Pod naporem
Kopenhaga, 24 lutego (PAT.) Rząd szwecki
P. p, s,
•
•
•
ot
19
Ił
l koalicji ulo'alńcy po długIm wahaniu p/'~ystali na nie zgodził się na przedłużenie pobytl1 LudenD emokratyczna (Nr, 22),
6,.
zawieszanie bron!, I,tóre l'ozpoczl1ie się dnIa 25 dorfa w Szwecji. Tennin upłynął w piq~d~.
Z, R,
•
•
••
b. m, o go dz. 6 rano. Ob'la sLrony
~
· N.
,,-ydzi
.o
371 "
ma j
ą '
pl uwo
JtID,btlQ:rH1)ze1l1.1~e p.t\l'lńlt~:m.
Różnych
:
:
:
•
: 3:
\ wypowiauzenia zawinzenia na12 godzin napl'zód,
. Wal'sza.wa, 24 lutęgo. (PAT,) Z rJmie'.1i::: mi.
~ I Nad wykonaniem waI'llnków czuwać będzie ko- msterstwa spraw wewnętrzl1ychwyje.Ui:,l do
,. w
. ' ~az:m 12,0 mandat0W. misja mi0szana, jeżdżąca z miejsca na mioJsoe. P02:l1aflskiego delegacja, która ma P0fQZlliil;':;Ć się
Mozl! e są tylko mewleIkle zmIany.
Oznaczono tel'cn wojenny, na którym nie wolno z czynnikami miejscowymi co do SPoS[)~)U ;wenuskuteczniać żadnych przesunięć wojskowych ani tualnego przejlnowania zarzqdu tej dzielnicy.
ŁodzI.
transportów amunicji. Tel'en ten zajmuje przfl~
\1',rdme p@s~~~6wiie~'~ii~"
-r strzeli od wschodniego brzegu Bugu po I{I'aSl1e;
londyn, 24 lutego (PAT) .. "Daily New::;" do-,
Na żąd~nie n;inisterjum. ~praw wewnętrzn~ch ; dałeJ ogranlczajl\ go następujące punkty: Bóbrka, noszą, że . najwyźsza rada wojenna zamierza
w \lr.arsz~wle, G~ownu komlsp. ~y~orcza zaWH\- MiI(Qła'ów LUynlą (położona o 4 kilometry na ieszc,zP.: raz zaprosić poszczególne stJ'0nnictwa
do miła • .ze kartki dotąd w ŁodzI me są obliczo- !
~, 'Co
' .
rOSYJskie na konferencję, Jeżeli to zapro.izenle
ne dol(ładnie. Można jednak przypuszczać, te : południa od ;;.ambonł.) Ol'az Sol. ClWI'OW, Dobro- pozostanie bez skutku, to 'zamianuje kornisją
wejdzie 50 radnych polak6w, 20 iydów i 5 niem- mil, Przemyśl i Jarosław.
rzeczoznawc6w wojskowych, która stwierdzi.
C?w. Górę ,wezm~ 'psrąe skrajnI.!, Przed,stawi1lI" ~
II
~. _,,»,
.t 11
ile w,ojsl<, pOltl:eba na ękspedycj~ do Rosji. I
CIele własnoscl mll'JskleJ mogą pozostac bez I
!b~nBa I""W~W Oj j;r>:iJi!;'(!jmJ~)11l
Angl]!l lllema nic przeciwlw takiej koml:::;ji alei
głosów.,
i Przemyśl! 24.lutego. (PAT.), Ruch osobowy .zarówno ona, jak i St.\my Zjednoczone nl~ waz-,
. Rada ta nowa nie b~dzie zbyt 1J2dOlnion!ł. do , na. f,m::estrzem między Przemyslem El Lwowem m. ą udziału w żadnej akcji zbr.ojnej prz;eciw
pracy, .
.~,
I jest dalej przerwany. Tor kolejowy między Sa- Rosji.
·
.
dową Wisznią a Rodatyczami był w nocy ostrzeilW R .
...,'.,~
l
liwany. Połączenie telefoniczne z LwowQm jest I#.aedy u~tąQU$ bHckada lIuem ISO'I
.Gen0wa, 24 lutego (PAT). Ostateczi1(;: waprzerwane.
VI P@:&UU~~hlll
rlJnkl r~zejmu, które odpowjad~ć bę~ą zupeł..
,
nJ~ p,okOJ,o:Vf preJemln~rnemu, mają hyc wedłu~
ChcieJ; byśmy wiedzieć ilu narodO'lvcÓw i ja1<a
Poznań, 24 lutego (PAT). '\Ilczoraj przed w.tadomogcl, którę tutaj nadeszły, przedtoione!
Uczba skrajnych partji pizyjmuie udzi'ił w obro~ południem
o,;było się tu na placu Will1:;;!mowl1Iemcom do podpisu w pOłowie maren. Z chwi~
nie Lwowa· i granic Poznańskiego?
skim , obecnie \\lilsonowskim, roczyste zaprzy- Ilą podpisania będzie tal\że zniesiona. ;blokąd21.
Iiu narodowców i ilu P. P. S, sluży w po- siężenie straży ludowej, Uroczystość poprzedziła Z R~~m.u donQs7,~, że ministl'Owie włoscy wyjaw!
licji ludowej?
m$za polowa, na !(tórej był obecny gen. Du- chall lUZ do Paryza relem podpisania nO',vegC),
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Dla czego nauczyciele szkół niemieckich,
'K'
~tó i,y uczę.s~c,zaJ!~ ,na ,ursa WIeczorowe, lwrzy·
stają w takIej 110sCl z biletów ulgowych na tram,,;wajach ?
L

·

r

,;

111

pont.

,

.

Gen. Dllpont wyjechał dziś rano o 9 w to-

/1 warzystwie konsula Rosego do Berlina.
&~\ 5ęi.aUb phu~W
l?
Płock, 2_ lulego, (wł.)

r.~wj2ej!L.

ukłudu. ro:z;ejmowęgo. j pokoiu.

tymcz;asoweilo.

Pr6:i:ImJ 'iri!ild.
Amsterdam, 24 lutego (pAT). Jak donos{

. ,.
dziennik Times, ll.resztOW~\flO w Szwaicarji Rad·
\ifczora] pOhCJ~ do~ kową, Bolszewicy oświadczyli, te tysiące szwa}
konała rewizji w żydowskiej dzielnicy mlast~. carów, których aresztowailO w Rosji rozstrzelają!
I Znnl~z!on~ ~u.~o ukrytych towarów, a takze • jeśli Radkowa nie bed~je WYPWizc~oną do 10..g~
l

brOIU I anl unlcjJ"

marca.

~~_============~==~==============~I~\(~',;::_;IV;V~.I~---~\I"~tć~)r;C~!\,~dl~li;a~2~5~lu~te~g~0==19=1=9==r.==========================~~,=\i==.=I~.:. .

Clem3Dceau.

Echa zamachu
Am!lT4.lrdam, 24 lutego (PAT.) Z 'paryża doic- prezydent ministrów Clemenceau w
nastt;f'ujący spos6b opisywał zamach dokonany
na nic o: Gdy W przeddzień zamachu wracalen
.samoclwdet11, zobaczyl'em na wylocie bulwar
Deles:ccrt na trotualze jakiegoś mężczyznę, któI
zrobił na mnie dośc niekorzystne wrażenie,
kt6ry doktadnie mi się przypatrywał. lifówcz::
przemkn~.ta mi się przez głowę myśl, że człe
wiek ten coś przeciwko mnie knuje, Gdym wczoraj rano przejeżdżał przez to samo miejsce,
znów zobaczyłem tego człowieka. Nie miałem
jednak czasu na zastanawienie się, bo w tej
chwili pcdni6sł on rękę w g6rę i wystrzelił 7.
rewolweru w stronę drzwi samochodu. Kul.;
uderzyła w szybę i rozbiła ją. Nie zdawało mi
'się, <żeby człowiek 6w miał w rewolwerze więcej jEs7cze naboi. WYChyliłem się tedy po pierwszym ~tr.'&le pryez okno, aby przekonać się co
się sIało. \Iltedy padło szybko po sobie kilka
strzałów. Uczułem natychmiast ból w ramieniu
i na szyi, tak silny, że musiałem luzyknąć. By- I
Jem trafiony, To co się potem stało, to ,trwało
tylko chwilę. Ordynans siedzący obok szofera,
• strzelił do sprawcy zamach u, szofer zaś przy- I
spieszył bieg samochodu, a znalazłszy się za ;
promieniem strzału, zawrócił i zawióst mnie do i
domu. \vrogowie moi dop~awdy bardzo żle
strzelają. Jestem dobrym p.ro,r?kiem, bo przedtern uporządl<owalem najwaznlejsze sprawy,
I

naSZIj,

Paryż, 24 lutego, (Havas). Podcźas pierwsze-

~~

.JrZcsłuchanta

Emil Cottin, sprawca zamachu
il..! Clemcnceau, odmówił zeznań ze zwględu na
nil osłabienie. Sędzj~, śledczy przesłuchał tylko
;\viadków zamachu. \V mieszkaniach anarch i;[ów i bolszewików, szcze:;ólnie zaś w tOW1fzy,twie komunistycznym downano rewizji. Cottin
,1ył stale w styczności z Lzłonkami partji komunistycznej, co się okazało podczas rewizji w jego mieszkaniu, gdzie w kuferkach, które były
zupełnie przygotowane do wyjazdu, znalezioni
mnóstwo pism anarchistycznych, Aresztowan
takie malarza Orayfusa i jeszcze jedną osob
która wyraziła zadowolenie z powodu zamach,
~rayf~ls zeznał, że ze sprawcą zamachu nie mi.
zaonej ~tY,czl~Ości. ,Pomi;~o, tu zat~z'ym~n
go W \'11 ęZlel1 lU , gdyz rZUCił Się na pohCjantow,
kt6rzy aresztowali Cottina.
I

I"
J
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im

\Wi&iOi==ar;:c::I$'

pewnym ,zaniepokojeniem pczekują przyby,ró
tych wojsk, albowiem mają być on~ zara7.00e
bolszewizmem, Kilka WJ ~nyr;i1 stanowIsk ,naczel"
nych w wojsku czeskim zajmują oficeroWIe francuscy.
fl.hmj."H'U"t~ łiUlltai'll~i1 ~ cz e 0'111 UW. • k.
Kraków 2.J. lutego. (wł.) Cię żki nap6r WOjS,-czeskich," kt6re natarły na polskie pułki, krwawo
z0slał odparty,
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Z;'HAła!.

Wajmar, 24 lutego. (PAT). Nierni.eckie z~roo
n ,dlel1le narodowe uchwalllo kredyt 25 rnilJap,
!6w i wyraźno rządowi zaufanie przeciw !:"rosom
krajnej lewicy i skrajnej prawicy, Dalej oświad"
szylo zgromadzenie, że kładzie wagę na to.
lżeby polacy zaczekali aż do uchwały lwngreslI
,okojowego. Zgralludzenie twierdzi, że linja
d:markacyjna <?J,ejmuje ~ziell1ice czysto~ ni~mie:.
kle oraz spodliewa Sl~, ~e r~ąd odeprzl,; N~zelkH~
próby polak6w pOSUl1lęcla SIę naprzód.
I
p@1t~~'l.:;am "'la b@ s.s cewikówlI

...

AI~lstel'da~l,_ 24 lu1eJo. WAT,) \..redług astat- I

l1IeJ wladomoSCI stan t:drorJla. pre,zydenta Cle- i
menceau pogorszył SIę. P?I1I~Waz dostał o~·
!<rwoloku, przypuszczano~ ,ze je~na kul~ ~kw!
jeszcze w płuc~ch. ,Przeswletlell/e pr?mlenl~ml
Rontgena potw,le,rdzlło to przypuszczem,e. St\~ler~lzol1o ,takze mIeJsce, w któryn: k~la Slę, zl1aJd~- !
Je. ~m1o t.o ogólny stan zdlOwla chol ego me ;
jest mebezpleczny.
l
' I

l

_~

'"' .

.

"

londYł~, Z-t lu~e~o (PAT.) Do d7Ienm~,l,,!iq,
me~ ~Jn~J31 g, De~l\{m, ze pOSUWl Się z mle;:;~o.
wosel Klslar \y klerunl~4. poł~~cno-wsch~~nlm.
J~denasta armJa bolsz~wlcka Je~t na gło d" pobita.
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'W iłirołomni Czesi.. ,

dzono zbliżanie się znaczniejszych oddziałów!
PoznalJ, 24 iutego. (pAT.) Komunikat główwojsk czeskich. Na granicy Slązko·czeskiej Uię-I! nego dow6dztwa z dnia 24 lutego •
to patrol c z e s k i . ,
'
Grupa p6łnocna: Na prawym skrzydle od,.
Siły wojsk czeskich, gotowych do operacji, pędzono patrole niemieękie, uporczywie naciera ..
oc-eniają obecnie na conaimnicJ 150,000 ludzi. : jące na nasze posterunki. Palewek na południe
BroiJ i amunicja jest pod dostatkiem. Zakłady, od Nakła ostfzeliwał.. a artylerja niemiecka. Poci
Skody i inne fabryki broni i amunicji· pracuj a ,Lud\l/ikowem i Kowalewskiem pr6bował ni~
gorliwie celem zaopatrzenia wojska czeskiego. i przyjaciel prz,;prawić siE: przez Noteć, ale ze
Prócz tego czesi otrzymują amunicję i broń: znacznYmi stratami go odparto. Pod Marg,oniel11
z Francji. Koła wojskowe niemieckie uważajq ,. ostrzeliwała artylerja niemiecka Lipiny, . Sułasze ..
naogół czechów za bardziej niebezpiecznych niź , wo i Trzydzieb. Na reszCie frontu względny
•
. . . e"
....... k"
polal,ów, głównie dlatego, ~e' bolszewizm nie I spok6j.
Impep,Ila'laullZm 'lł./fz.... I..
uczynił w,~ród .nich takich postęp6w, jak w Polsce. '
Grupa zachodnią,. Przed południern ostrze1i"
Wl'ocław, 24 lutego. (PNT.) Doniesienia o S-ty i 6-ty legjon czesko'·słowacki przybył do ; wał nieprzyjaciel z dział i miotaczy min Nowy
!'sporcie wojsk czeskich w stronę hrabstwa Czech z FranCji i Włoch, gdzie walcży.ł przeciw I Dw6r, Stefanowo i Pierzyny, a wieczorem i w
J~dzkiego i Zagłębia węglowego Wylbrzyckiego niemcom. Legiony te uchodzą za wojsko wy· i Kaliskie, Trzeszcz~k, Łomnicę, Komaroy;o i
·otwierdzają się. Na południe od Bogurnina i wyborowe, natomiast mniej pewne mają być woj- I' panice. Najgwałtowniej wioski na wschód od
v10rawskiej Ostrawy, dalej w okOlicy liostradicza ska czesko·słowackie, które walczyły w Rosji, a L.bąszynia. Pod Sępolem i Kopanicą odparto
i po obu strOń ach hrabstwa Kładzkiego, stwier· I które nie przybyJd jeszcze do Czech. VI Pradze I ataki niemieckie. Zamiast stosownie do warun1!'il'WtP: iE
irMW
en ==+
• 'AS·' łiCUUU
iW~&..... ,
5:::::tu
że żywią się przeważnie kartoflami· w postaci
dziennie -:- 1,280, jadających 3 razy będzie okoł<l
zupy kartoflanki, lub kartoflami z barszczem 18 j OOO i jadających, tylko 2 razy dziennie będz~e
albo kapuśniakiem i to przewaŻnie bez Okrasy, około 2,580.
'
,
bo na 160 dzieci 98, czyli 61 proc. dzieci jada
Czy przy tak słabym odżywianiu, mogą!i,
bez okrasy, a tylko 38 proc. czyli 62 jada z dzieci rozwijać norm linie? Czy to pożywienie
okrasą. Częgto jako okrasa służy trochę mleka
zasili krew odiywczemi sokami. o tyle, że orga.&
które wlewają do b,~rszcżu al?o do i<ar~ofl!.· . nizm .będzie mógł i pracować i budować now!
Samo mleko pIJe zaledWIe 12 dZIeCI czylt ~ tkanki?
..•
, 7 procent, a mleko z kawą lub herbatą używa
Wcale nie.
.
Woj~a się skonczył8" al~ s~utkl przerasta- 39 dzieci, czyli 24 procent.
To też mamy w szkołach wiele dzieci. ()
lllcych mIarę rabunków memlęcklch me pr~dko
KawQ przyrządzają z żołędii palonych, albo ziemistej cerze, o trupimwygląclzie, 'wychtfdłej
jeszcze się skończą.
ze zboża i używa się przewaźnie bez cukru i bez twarzyczce, zamikłych mięśtliach, szeroko otwar"
Brak pożywienia dokuczał nam wszystkim, mleka, czasem z pastylkami sacharyny. I-Ierbatę tych oczach, w których maluje się jakoby pewna
41e dzieciom ślady jego pozostan~ na całe przyrządzają z kwiatu lipowego, mięty, listków zdziwienie, że czegoś te dzieci zrozumieć nio
tycie.
borówkowych, i używają albo słodząc pastylkami mogą, pomimo. wysiłku z ich strony.
A mózg, a władze umysłowe?
Z przep·l'owadzonych badań nad dziećmi sacharyny, albo bez cukru, bo cukru brak. Her- I
w
... ied.nej ze szkół po.czą.tkowych na Wios.nę 1918 !Jatę i kawę czarn. ą piją samą lub ·z chlebem, I.
WOb.ec braku materja.łu Odżywc.zego wpo.. ,
r., otrzymaliśmy ciekawe pod tym wzgl~dem ,. czasem z kartoflami,
żywieniu, a szczególniej fosforanów, niezbędnycła
wyniki.
Klusek, kaszy i grochu .jadają mało, bo do zasilania i rozwoju m6zgu, władze umysłowe
jak wiadomo do szkół początkowych miej~ niema.
dzieci słabo się rozwijają, a niekiedy słabną na..
skłch uczęszczaiątysiące dzieci, ludności mniej \
Mięso jada zaledwie.25 proc. czyli 51 dzieci wet na cale źycie, zanil<ają. Dzieci nie mog,
zamożnej, a dZiSiaj. przez wojnQ zb.iedzol1ei dO-l ~Ie ~ po~ięc1zy nich 24- dzieci czyli 15 procent pracować umysrowo dtutei, wyczerpują.. gi ę. i nie
lZczętnie.
'
JadaJf! mięso tylko raz na tydzień, a zaledwie 17 I są zdolne do skupienia uwagi i zastanowienia
\>lick dzieci uczęszczających do szk6t pOfzą~- I dzieci czyli, 10 proc. jada mięso więcej niż jeden l się nad danym przedmiotem; nie mogą zaparnię.. ·
I tać tabliczki n1iJoienia wierszyków i w,ellI il1kowych waha się od lat 7 do 14. Odżywlallle raz tyg0dmowo.
dla .dzie:i.w tym ~ieku je~! ,rzeczą nade~ ~,ażną,
. ~Ilie,le dziec! prz~chodzi do szkoty na;:zczo, I nych rzeczy, o których' się tłumaczy w s:i\oltt.
pomewaz Jest to WIek prZejSClowy od dZlecll1stwa mc me ]adłszy I dopIero około godz, lO-eJ albo I
Te sła~lO odżywiane dzieci są płytkie. urnydo pacholęctwa. 'lU wieku tym formują się i tę- przynoszą im na śniadanie kawal'ek suchego l słowo: ich zabawy i gry a nawet żarty i gnielV
:leją tkanki tak kostne, jak i mięśniowe, formuje l c~lebil, albo biegną oni do domu, ;~ebychlipn~ć I nie mają gtębszer.:o podl~ładL1. .
!ię praWie ostatecznie m.ózg i systel!l nerw?wy, , kll!c<! łyż,ek, kartoflanki bez okrasy, a są, i tacy, I
Wsl<utek braku dodatnich soków w~ krwi,
a zatem wyrokuje o całej przyszłOŚCI ol'gamzmu , ktorzy, nie Jed~ą niC do obiadu i obiad z taniej ! dz1eci te Chorują na rozmaite wyrzuty wl"zedz:ian.
i:złowieka. .
, '"
I kuchni stano~1 dla nich główne. pożywienie. kowale, zapalenia oczu, obrz,nienia gruezoł61V ..
Na pytanie: ile ra.zy. ~zl7nnte Jadasz?, - I \Il(?f,;óle w te} ,szkole ?koło 60 dzicci otrzymuje i łatwo zapadają na gruilkę. To też śiTIlJl'tel- .
oka~2ło się,źe ze. 160. dZlccl,,le9fjo tylko dZlec- I obiady: z ,tanieJ ImcIJnl:
'
ność pom iędzy dziećm~ je~t du!a.,
.
ko Jada 5 razy dZIennIe, 8 dZieCI czyli 5 proc,,- :.
J(!zeh c/fry z tej szkoły wezm'cmy za podStowcm jeżeli nic p~))rawlmy warunkoW
jada 4 ,razy dz~enn~e, 74,4 proc. cżyli ,129 dz~ec~ stawQ dla wszystkkll dzieci, u~zW~'ych s,ię ,w ~zl\O- żywienia dzi~ci~ to lud pr,:Y:5do:icią ich zawisł!
Jada .3 razy dZJem 111 e, a 14 proc. czyI! 22 dZIeCI łach p~czątkowycli, to przy h\~zlllc r.becI 20,600 smutne horoskopy.
jadają tylko 2 tazy na dobę..
I podanej we frenkwellcji szkół pocz'jtlwwyclI za i
S. 1l1usiatowicz.
l'Ja .p}'tanie; co jadają dzieci 1 okazało si~, marzec otrzymamy: dzieci jadających 4 razy'
..
,...
. . KI'a!ww, 23 lutego (PAT). Cze~1 m~ o~roz~laJą dotj ~hczas Sląska. ,W, Us~ronlU. zołmerze
J ofllerowle. cz~scy. p:zys.lęgh, ,z~ me ?ddadz~ i
p.o, lakom am, pl<;dzlzle,ml sląsklej,. CzesI dlute'l
<? o,kazywali skłonn~sć d.o ~okol~wego zała~vlema spra;vy,. ponle:va~ me byh dostateczn!e
:rzyg<?to\'l,an~ do ._podJ€:cla o~ensywy. Obecme
o oSlągm<;~1U pO~lłków podejmą ofensywę na·
" et wbrew zyczemu ententy.
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ków. r~zejmu.z 17 lutego .opr6żni~ Zbą~zyń nie-Ine mu pozycje do nadejścia posiłków. Zarz ą -/
Rozruc~h Y lhU:::lB1S
U'fIl
przYla~leJ utwierdza natomiast zaslek~ITIl I bary- .dzona kontrakcja rozwija się dobrze. Zdobyto
, "Ii"1Ir~iI
kadaml. Pod
spo.kÓJ...
Jeden samoch6d opancerzony. W
tej or.:.na_.(i~llpa połudnIow~: Artylerł a n!emle~ka l czył się pociiU( paficerl'ly • Hllllerczyk".
I "T~i.,'",'"''
.
ostrzeliwała zn6w Sl:Ilmlerzyce, Chachalmę I Plas- I
Galicja wschodnill. Gl'Llpa gen Romen'
f\łolt~l. pOdRje,
w nled;lel~ 9

ROZWOJ - Wtorek; dnia 25 lutef.!O 1019 r.

-

Leszł:im naogół

~kcji

l

i2:

;,ki. Wzdłuż granicy Sllo\skiej ustawiczne niepoko·
je, ze strony patroli niemieckich.

lHU

Wielokrotne ataki niepn:yjaciela nil B~lz i Ra\~: I przed bl~re~l posterukp ża~darl11e:ji polow.:!j
I' Ruską ::cakoflczyły sie: dla niego zupełną klęską~
z~~rał :lę, lIczny tłum, sl~ładaJą:y SIę ~rz~wD.i~
K@r:ni1łwik~ł: w,u~ciu,urhmii"
Ukraińcy wycofali si~ II: pod Betza do dalsitycl1 nI",:e $łU;ł~y rolwar~zlł:j, żąd.iilJ~c ZV;OI~llel1la ZOl·
"
wsi: do Brazina, Chiewczyn i Przemystawia. ar~sztow:afJe~o Zr:I.,,~glt~CJę pr;lI~CIW W~Jloiku Pol~
Warszawa, 24 lutego. (PAT.) Komunik",! Kontratak: t l Ó
dl l "I' !
d ci
Ad
sklem\.l lZ~d",y z ~lemlfiilOwa Wardy Który hOs:t:łabu generalnego WI)jsk polskich z dnia 24: twe < t ~ fze c ; fIU ~at.n~(Ic l po ł owo 2;- stał wywieziony do todwjcz~
,
, Litwa i Białoruś: Grupa gendrała lwaszkie
:0 ~ rza . tO ~OWI~{I~Sóf t~rp,ar, ~roga
Pomimo usiłowań uspokojenia tłumu i kił
zdo - kakrotnych wezwań do rozejścia się manifestan:
wIcza: Oddzia.ły nasze obchodziły Suchoniczc Zlreyto azl, kgar Ibe. W:l.f{~ 0. o mewoZI " dlelRlcow I R
or z wiell( . m ł St f • k 15 I'l t·
\.
a my mu;,zynowe.
po
awy us.
ł
l"
l da .
II: lh 'da e d e Sa~dlcl a \IT ~~I'k~ II' n.a P01~
kiej wycofali się ulm;((lcy w stronę Magierowa, CI zahc lowbywa I SH~ Wf<?gO wobec wl'adz wojsko1U mowy-w:,c O
O
I a.
'v lVII le eWlczac I
W W H' h l ł R
R 'l'"
I;'
'd'~' wyc , wo ec czego zaządano pomJcy od tute;starły się nasze patroie z bolszewikami.
. a ~ac, \o'? awy u:, ,lej na e..y po mesc szeJ' załocri
~, O
. ~
u
dZlałalnośc pocIagów pancernych Nr. 11 12 i 14
SI I C' ' ',> k"
N
t
f.'. .
Po ponownem bezskulecznem wezwaniu do
Wołyn: rupa f~enerała Smlgłego: li!! nocy ,
z 22 na 23 większe siły nieprzyjacielskie prze· "ow' r ąs ~ .Ie::;zyns I. 23a ca
roncie zaat?-- I wzejścia się wojsko dało dwukrotną salwę w
kroczyły Stochów w okolicy Perespy"i Mylska I Atak~l I cs~St .w
z d 11~ '~ nasze. pozYCJe .. górę, poczcm manifestanci l'ozbiecrli się wojs!ro
i posunęły się pod Brzuchowice i Mielnice. Rot· .
! zo a· y wszę zle o\. par e.
usunęło z rynku przymusowo -l1sirująay~h je~~m istrz Jasiewi~z pornl!l1o ,Przewagi liczebn~j ze
\!l zastępstwie szefa sztabu gen~ralnego cze manifestować.
strony wroga I oskrzyalenla utrzymał powlerzo
Halle!', pułkownIk.
\\Tarda został uwolniony.
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Wtrmi:~niia.
, da piędź ziemi jest. nam rówrrieź droga. Własne sprawa jest do rozstt'zygnlęcla bardzo łatwa.
:
Sala i galerje jak zwykle przepełnione. wybrzeże morskie i posiadanie Gdańska jest Niemcy Sq od wieków naszymi wrogami i taki\ Wszyscy czekają c,ierpliwie rozpoczecia sejmu. koni~cznym. warunkiem g?spodarc:.zei, samodziel- m~ pozostają, do ~nia dzisiejszego i zawsze, czy
JA oto maszatek sejmowy w towarzystwie sekre- nO,ścl Polsl<l. ~zą~ powinien byc sdny, przed Wilhelm, czy Scheldeman będą stali na ich czele •
(Na sali głosy bardzo słlł$znie). Tak samo zu. tarzy, z których jeden, jest dobrze znany ,łodzia~ Sejmem odpowiedzialny.
nom. To p. Harasz. Marszałel~ czyta wśród burzy
Stronnictwo domaga si~ zatarcia bolesnych pełnie analogicznie rozstrzygniemy nasz stosu·
i o klasków depeszę urzędową, że Francja uznaje śladów rozb:orowych i rozwiązania wszeildch nek do owej bolszewickiej Rosji, nil czele kt6~
:P o.lskp" jako kraj samodzielny. Posłowie pow .. ! partyjnycł! i prywatnych ~rganlza{)ji .w kl'aju! rej stoją z~ani i~ż ,na całym świ~cie z rozlewu:
; stają ..z .miejsca, wznosząc okrzyki na cześć I za grulllcą, przywłaszczających sobIe prawa morza krWI Lenm I Trocki. Tutaj rÓwn!ei st~-'
t F ranC)1 I narodu francuskiego.
prawowitego rządu lub nieuznających jego wła- snnek nasz jest jasny. Nie chc~y lmet md
\
Wśr6d izby rodzi się myśl, aby wysłać do dzy..
.
. .
. wspólnego ~ ~C\ zarazą. b<;>lszewlcką (brawa);
Clemenceaux depeszą z życzeniami rychter50 poUznając za naJkorzystnll~lsze dla Polski k.tóra wszelkImI drogamI ldzl~ która chce zara·
wrotu do zdrowia.-B'apesza jednomyślnie"'zosta. zwiążel{ z pailstwami z zachodu i Stanami Zje- . Zlt nasz zdrowy narodowy organizm (b.rawa).:
je ucłlwalona. . .
dnoczon'emi Ameryki p6łnocnej, stronnictwQ Pamiętajmy o tem, że niedł.ugo front wschodnI
, Na mównicą wc~odzi pan Ostachowsld, po~iera~ będzie kroki rządu .k!.! !emu celOWi' rozci,ągnie: .się od Ba.łtyku do Karpat i trzeba
k torego mowy. słucha Izba z naprężeniem, jeno zmierzające .(btawa na praWICy l w centrum) będZie oibrz~ich wysiłków, by. ter.l front utrzy~
ocjaliści od czasu do czasu wtrącają ironicżne zastrzeżeniem nienaruszalności zasad p.e.mej nie- ma~t by me POZW.OliĆt aby faJebo1sze.Wic1de
docinki. Nie wiem jak się to stać mogło ale podległości państwa polskiego (brawa). Stron- kraj nasz zalew;Uy~ Cltesi teZ VI d~m ciągu
aż tl'zech żydów robiło wczoraj gwałt w S~jmie. nictwo wita radośnie projekt Wilsona związk6w , w serce żołnierza polskiego strzelają i bagnet
.
Pierwszy zabrał głos Perlmuter, błogosławił 11Ó\ro~6w ~ dążyć ~ędlie do por ozuro~~nia z ~i- '!l pierś j~go ,,!,Ytl!ierzają, Spii· jedn~~ Orawa;
Po Iskę, bo to go nic nie kosztowało, a potem twą, I, RU.Sl~ w mysi ,dawnych. tradYCJI polskIch l Sląsk c!eS2:y nskl,. ~ ·ja~ i inne lllle}SCO.WOŚq
'żądał równouprawnienia żydów i zako{lczył w dZled:t:ll1le stosunkow polskIch.
by!y,. są l będą polskImi. My 'prawy p()ls~deJ
.S\NOją mowę okrzykiem niech żyje zjednoczona
W dziedzinie stosunków społecznych trzeba an~ Ule odstąpimy, ani nie pokpimy",
; P olska.
przeprowadzić ochronę pracy, zabezpieczenie na
Jeżeli chodzi o nasz stosunek do Ukramy.j
'I
Potem dorwał siG do głosu wśród wrzawy starość i w razie choroby, opiekę nad pracą !o spra~a będzie załatwiona wtedy., jeśli Lw6w
Priłucki. \Ilołano ze wszech stron, precz z nim, kobiet i dzieci w stosuniw do robotników rol~ I Zagł~ble Borysławside znajdą. się .w granicach
; precz z tym żydzi a Idem, ale Priłucki chciał m6- nych.i fabrycznych. Stronnictvro pragnie szero- ~zeczypospołitej (brawa). Chcemy, aby Utw~
. wić. Dź:wonek marszałka przerywał nieustannie ~o uwzgl.ędnić interesy ludności . małorolnej I, Uk:<llna . zdObyły . na swoich etBOgraficzt1yc~
mu mowę, gdy obrażać żydowskim zwyczajem l bezrollle} (brawa)..
zlemulch nHlzawIsłość. chcemy traktować ,z; rumil
, począł naród.
Litwa - zakończył mówca - musi nale- w myśl dawnych naszych zasad: Wolni z woł·1
i
To feź protestom nie było końca.
żeć do Polski, tak samo jak Lwów z okolicą, nymi.. równi z równymi. chcemy jednak by tel
,
Również bezczelnym był drugi żyd Grun· Księstwo Cie~zyflskie, Sląsk, wszystkie ziemie zl~mle wraz z Wilnem, bo tam bezsprzecznie I
i baum, żądaiąc 2r6wnaniażargonu z językiem
z~bol'll prusl<lego z dostępem do morza i szero- Wlęks~ość polska is.tnieje, by one ru)\etały doj
f polskim. Obie te mowy damy jutro.
klm wybrzeżem.
polskI.
':
Po ukończeniu sesji, wychodzący· z izby
Z kolei zabrał głos p. Fichna, który imie·
Stwierdzamy, te ziemie zaboru· Pfuskiegq
se jmowej ~I}ł?pi szeptali do sieb!e.
n,iem narod?wego zv:ią~ku .r0bot~iczeg~ wygt.o- m.~sz~należeć d? PoJski.. I ten. korytarz Md1
1 , _ DZls zyd6w marszałek nie m6gł dzwon- SIł deYdaraCJę, w ktorej mlędzy mnyml pOWIe- wlslanskf; ta wazna arterja komunikacyjna z m~
k. iem przyprowadzić do porządku, ale jeśli jeSZ-I dział: My związek narodowy i narodowe stron- tunlnym jej. portem bezwarunkowo do Polsld
cze coś podobnego się powtórzy, to my ich nictwo robotnicze jesteśmy radykałami społecz- należeć muszą, (brawa. słusznie).
wy mieciemy galanto z sali,
nymi i będziemy się domagać, aby w ramach
Przechodząc do spraw wewnętrznyclt chce'"
. _ Wy wymiatajcie, a my przyszykujemy: państwowości polskiej przeprowadzono te po- my.. by państwo polskie było ~ÓspoUtą,·
taczki I kończyli robotnicy.
stulaŁy, kt6re lud pracujący w Sejmie zgłosił,
'
*
*
..
by klasa robotnicza zajęła należne stanowisko
I B. komisarz pod IduCZ8DL
. Warszawa, 24 lutego. (PAT.) Początek po- społeczne i polityczne w narodzie. Uznajemy
s Jedzenia sejmowego o godz. 3 min. 40 popoł. tylko przywilej pracy. Skupiamy się pod sztanSekretarjuszują posłowie Pużan i Harasz.
darem biało-czerwonym (burzliwe brawa). Chcei . Zabrał głos po interpelacjach p. Ostachow- my budować Polskę silną i wielką.
I
Z KrasIlegostawu donosZ<\ do pism lubeIsk1, przedstawiciel polski~go Zjednoczenja LudoJeślibym chciał określić stosunek nasi do kich, że b. komisarz ludowy Harwicki został
~ wego, który odczytał następującą deklarację: tych obecnie republikańskich Niemiec a niedawno aresztowany przez żandarrnerj~ na polecenie
'. Stronnictw. o chce widzie.ć w Sejmie ustawodaw. Wilhelmowskich i liitldenburgo~skich, to tutaj Władzy prokuratorskiej.
t czym godnego następcę wiell<iej tradycji Sejmu
;-~
. ,,-.
~~=-=~':::::::"~='-=-;-:::::'=:::-='::"-::.::::::-~~~"-~-'''''"---''''!lfiI--~-.
-"-'.',
; 4-letniego i konstytucji 3 maja. Te Sejmy-dały
!P @ li:! :z I t!l me o 11\1 a n B IQ.
•
I.,·.,.n am przy kład gOdzenia konieczności yaflstwoWszystkim tylU, którzy rt:czyli wziąć udział W oddal1iu ostatniej przyilłtl~1
~., ~ych z potrzebą reformy społecznej. StronŚ. 'l' P.
l, ni ctwo pragnie stworzenia silnego demokratyczt1'\ll r. lu li'! 1!'ł1ll ft §fi!" ,~, m ~ WUll MI !li m!,f Ollł' . um mm y
~ kegO paftstwapolskiego z prezydentem polskim I ~'
'!I' &
l)] n
v L , ffi'li~ H U lil'11! mi Iil I'ł!..
UW jll1\l
f 'atolildern na czele.
i
a ,w,s~czególnoś7i ks. PaszkoWskieml1, chórowi SUmOWemu z kOlki ola Najśw. M,arii Panny na Stcarem
t:'. Za naj pilniejszą potrzebę państwową stron- ; t; Mlescle, cechOWI stolarskiemu, oraz koleźankom zmarłej, sklada z głr,:bi serca plynqc1'! staropolskie "
tnlctwo uważa konieczność natychmiastowego
nBóg zapIać"
~1
tw orzenia armii z powszec"hnego poboru. Kaź·
,_ _ _ ~
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KOZWOJ- WtOlek, dnia 25 lutego 1919 r.

6

ilard piramidkoWY w . d{,)brym I!l okój umeblowany do wynajęcia
r dla 090b}' samotni'ti. Senatoi'"
ska 12, m. 22, I piętro .., 763-1,...

B!Otanie sprzedam. Cukiernia,
Konstantyno\vska 4S. 756-;1
Cuki(.~r:nia

otrzeona panna zdolna do sld@.iuro pośrednictwa Taszyckit;da wedlin, Brzezińska liP. 53.
go PiotrkoWska 90. Pośredill
779-1
czy W Iwpnie, sprzedaży ruch?- Jan Rlts:Zczak.
,------_._--..."..
mości niernchmości, w !O];:rlCIC
kapit~!ów. Rekomendacje. pra- ~otrzebnazaraz kobieta do
coWnik6W wszystkich bl:'!1;: I za- r sprzatania. Długa 90, pienl1SZ0
pietl'O. •
782-2
wodów. .
Gob-:?5

Tadeusza Szania
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5-4 po pał.

zaginąl

72. Pralnia.
783 1
chlopiec lat 14, nazYf'f'"
Fortepian do sprzedania. Rad· ' sie ~Y?lI:lant ~ram.:zews",~
wa.1'lska 7, front, parter, na I(t?by w~edzlal,. gdZIe :1,'.: zn~el ~
praWo między 2-5 po pol. 785
d~l)c, lip l. asza Się o zawl~doml ~
'
me rodZICÓW, ul. Południ o vn >'3.
S02 I
Intendentura G. O W Lod'.'i roz·
-'-pisuje dostawy na artykll~y' ży·
wnościowe, specjalnie:
$!mch, \VieszCzka «M·me Marie". Ra,
dwaI'lska 6, chiromancj a, ka
fasolę, siano, ziemniaki. Oferty
z dokladnem podaniem ilości i balistyka, grafologja. ~odzi."
ceny artykullów skierować do przyjęć: 11-2 i 4-8, W llIedZle
770-1
inŁendenturyG, O. W LQdzi, le i święta 11-5.
ul. Cegielniana L. 18.
784:4
zaginą! pies-szpic; szary, wIo
ękcji, lrorep'etycji udziela w
dIngi. W1\bl się Moras. Upra
zakresie klas 8-miu, student
Wszechnicy Krakowskiej, były sza się o laskawe .odprowadz
nauczyciel szkól średnich, Kon- nie .za 'nagrodą do mleczarn
stllnty L5wenhoff, Andrzeja 15, Ziemiat\skiej, Dzielna 50. Nie
wt!'lściciel ~<:iągni~ty bę
m. 9. Zastać można do 2.. ej i od prawy
dzie do odpowie ialnoścl sądo
545-:2
, 7-ej
wej.
775-1

525:1

.L~L. KOSClUSZKI .N2.41. "
&gWiQ

'.00

*____ l1li, A•

Dl

Obrączki

od 40 mal'elt para. VI mleszka~
niu prY\l1atnem, Brzezi1'iska 10;
Jan Placek. '
535 12

li H. ft'ijc.'ilztkinajtaniejsprzeda-

06ED5ZEBJE.

I

~·~·n je H. Srebrnik w Łodzi,
Piotrkowska 54 2 pit;tro fr. Lo· . Ł 6żka,

\v ćałoścL
Oferty. przyj.,uuje Wydział Gospodarczy Magistratu, ImebUl' 1ł' 2/ II, pi<:tro.
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na Męskie
.. 55 IJ
n8.' Dziecinne
" 14 "
na Spodnie.
"20,,
. na Kamizelki S7.t.,,· 25 n
. na Palta
" 28 "
na Suknie i kostj." 15 Ot
na Bluzki i spód.;, 8 "
Alpaga i cajg dub. 20 "
Chustki
»'18 "
140-:5

Oficyna,""pierWsze

piętro,

owocowych
poczta t..:ask.

,.dOMu Łask,

.. Po1eea dorodneszcxepy iabloni,gros:z:,
~co'Wych różnych odmIan,

544-2

:Łądanie.

Kierownik

JTORF

śttW, wiśni i

po cenach przystępnych.
Ekspedycja nat)'chm iastowa.

szkółek

t. p. drzew
Cennik! na

Ma Gach&ll

suchy prasowany

poleca zesktadu. .1'0. . Akc.

lIlandL-Pr:emysło'lllo

l. la BORKOWSKI Widze;~e!'Ng 60.

~ 108,

Przeźdz!eckl.

807-6

~;ZIl.ii@@iW@IiW

wał'zywn9'

kwiatowe,

oraz

przyrządy

(ogrodniczo)

polecają

Li.' eJ asińskiego
ud.

św.

i\Il!V' \Vysylka cennikóW

S

KŁ ł~ D' 111111

~oiĘCZYCYi";·tODZI

AllIld ....lttlja .Ml! Ul..
,328 5
i tylko na żądanie. ~

bezpłatnie

l....-

nia )ęzyka i konWersacji an~
glelskwj potrzebny. Tylko pier...
Wszol'zę.dne sity zechcą się :z;glaszać (10 bl tira technicznego,
Łódź, ul. Krótka Ng 9, III piętro,
front. Codziennie od godz. 2,
do 4 po południu.
7::16-:5

Mk!-ls.zerka Drzymalowa przyjmuje
Piotrkowsl,a
223-:18
__
_____
__

M>a

794;3

kę

zapomogowq.

-

787 1

kasę o- Skt<udziono paszport niemiecki
wr1auv '\'II Łodzi, legityma..
clo pończoch i szycia sprzedam. Piotr- cję c llehową na (3 osól> i legitymację białą, zapomogow
na
kowska 189-9.
776 1
imię Franciszka Bonczalt.
11
potrzebna panna do gospodar. stwa oraz do pomocy W skle- zaginął pas:woM: nIemiecki na
imi~ Iidama Wiśniak, wydan1
pie. W;iadomość Nawrot 65. sklep
771-1 .
rzeźlJ1ezy.
. 810 1 w Łodzi;
gniotrwatą, maszynę

Śo

-

-

pokój do wynajęcia Główna 59. zaginął paszport niemiecki na
Wiadomość W składzie win.
imię ~tji Batarowicz, W'Jr"
5 dany W Łodzi.
777-1
,
,
lI'lI oszukuję dzierżU\\lY młyna wod·
0- nego, '. za opłatą roczną od WładysIa", Ktrtikzagttbil pugllares, zawierajacy: paszport.
5-6 tysięcy marek. Oferty pro~
szę składać W administracji " Roz ... niemiecki wyd.w· Wtoclawlttt,
789 5 fotogratie żolnierzy rosyj$kicla
Woju" sub. "Mlyn'"
oraz książlt~ zapomogową·
'
762-1
oszukuję 2-eh pokoi w cen.....
tl'um miasta z kuchnią, elekW1adysław
Wojnowski
zagubił
ryc~noscią
i
Wszelkiemi
WY5!O,t
l d
czerWoną legitymację zapO"
aml od zaraz. Oferty składać
w aelm nistracji "RozWojn· "dla mogową na. 4. osoby. 761-'-1
790 3
Poswkujących".
11

l

OUCbaltei" rutynowany" samodZielny do interesu to \\larowe·
go potrzebng' zaraz. Oferty z
1{9pjCirni, świadectw i 'refel'encJarm prosimy sklodać pod IIB'lc1131- .
ter" W Administracji. 'lS4 --5 .
I)

.

Meble rózne pianino.

Szafy, lóżka, stół,' krzesła,
otomanę, tremo, maszynę,
fotel sprzcdutn. Karola 8, m. 14.
leWa oficyna, I piętro.
795 6

~~_amw;łii4W!lr~~...IilI 'i1Il111·_
- _!",N.'.U"~fuW~lmm:~w"ii~§9Ei'-ii~Pi

Il'lhrdawca W5ktlilJl" (!7f:!.tawsld.

tro.

h'l)'
s.a.

anglik do gntntownego WYltcZe-

rolne,

Magiel sprzedam tanio. Karola stanisław Kró1ikoIVsk.i za.gupI.
paszport rosyjski oraz ksią't8, m. 14, lewa oficyna, .I p!ę-

~. §oli. kim WybOI ze poleca magazyn mebli Władysława RomiszeWskiego, Piotrkowska .N\ 116,
I p.ft,ont.
'525-:2

~

I

.-

------,--------------" A Meble naj taniej W Wiel-

akuszerka Golańsl{aprzyjmuje
M na czas słabości u siebie, al.
Ki1ińskiego (WidzeWska) Nr. 152.
1.924 W P

811-:5

Zagubiona dolmmcnty.

1

M

Meble sprzedaję, szafy,
-l6żka, kredensy, sypiillnię
dębową,
nl{)choniową,
'ku$ę

sklepową. PiotrkO\llskri

WejŚCie,

aronilllawa Sokołowska zagtt
chlebow,
bila legitymację
ieszl{ania W śródmieściu z 5791
4 pokoi, światlem elektr. wydaną na. 6 osób.
i wygodami poszukuję od zaraz.
Za wskazanie odpOWiedniego czeslaw Bie\aWski zagubił puszt
port niemiecki, wydany W tomieszkania mogę dać wynagro..
dzenie. Oferty pt'Oszę skIn dać dzi. . . ' \ .
.775
w adm. "Rozwoju" okazicielowi
100mrk. za N'R A. 169525. 798 2 KarOl FersterzuQ,'ubit paszport
,niemiecki, wydany W Łodzi.
$06-1
Meble wyprzedam: st6ł, luze.sla,
otoman), biurko, szafę, lÓŹM
ka, wiesza t! z lustrem oraz Morawska Marja zagubita legi"
t)'llIaeję chlebową na. 4 oso~.
VJladomość:
sypialnię dębową.'
800.1
797-1 by.
'Witlzewska 107, 27.

A

Zarząd szkółek

materace, otomanę lu-

t. na bekiesze i barki od50 mk. .
stro, -krzesla, szafę sprzedam.
Sienkiewicza 59, mieszkanie 4.
• Da Ubrania ucz. "30"
lO

.

,..0.--'-'

kleć

Poszukuje się' kilku budynk6~ mniejszych
lub większych, w śródmieściu, do wynajęcia

-

--

L

ślubne duży

M· .wybór, różne fasony,
gwarancją za zloto 56 próby

Z
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. BROSZURY.

,'nl~i!!M'A~ II il1I

186_-_2_I~r~:l~~R~;~';~tJi: l~;~,~~{~

ad"

m . są do nabycia. Obejrzeć moźna
f~ '1· ul. Główna 2t1, poprz.eczna oficyna, I piętro. Codziennie od

DRUKI,
KOPERTY,
BLANKIETY,
KWITARJUSZE,
KLEPSYDRY,

...

do vlspóJnego
.
.
za ol',ła~ą lub łez za 130"
11'\0 sprzedal11a magiel Wtaz z,
'
.'45-:1
moc w l1auc®.
UJ urządzeniem domowym. Ul.
. Oferty składać pod M. K. Kilińskjngo (Widzewka) 125. zarlinąt pies doberman, maści
Nr. 25.
208 1 \'
78S-5
bronzowej, podpa~any. Usz.)J
i ogon obcjete. UCZCl\VY znala2:"
~o
n wa pokoje do wynajęcia bez cq zc·chbe otdprowadzić za wy~
Q' tll n~uaOiił;t'D
U kuchni, elektryczność, ce11- nagrodzeniatll na ul. W61czańsk;;
ijj
~ li
~
tralne ogrzewanie. Widzewska 1313 do Grzegorzewskiego. 803.5

Mhl

I

S

niana, pies ~olicyjnYI czarn~ z U- II-ra ....
ooa! Z po\"Jodu wielkiej
U bronzowyml nogami, 4-0 mle.~
sięczny, zaginą!. Laska;-vy znaladrożyzny otwarto dla Sz. Pań
zca zechce odprowadzIć za wy~ GospodY(I,osób sam()tnych sprzenagrodzeniem na Przejazd 15, do dai gotolllych, smacznych. poży.

Pas 'il: lI.li~d ~";1łl1l.l~J' ,M ~H;t
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n

Jako pierwszo rzędny zal,ład, poleca się względom Szan.

W: l2Jl

-

no wynajęcia, W domu lf~_?5, ~~ I)óżne narzędzia ślas[J.!'skie za!lJ lica Cedielniana, W oricyme
raz do sprzedania za przystę
na l-em piętrze sala na billro, pną cene. WIadomość: Zgierz,
luk dla Stowa~zyszenia, sklep}' u\. KOllstantynoWslm 2D6, sklep.
w frontowym doms i W GI~acht1
755-·:1
Teatru Polskiego na I-em piętrze
------,.--.-sala na bufet z nmeblowaniem.
przedam s. kl"zynkl. Andrzeja
Wiadomość na miejscu. 758--:2
52, Komand)ltor.
680-2:
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