Rok załoienia t891~

l dziwem zatrzymywaniu depesz - czego
naj podlejszy

rząd

jcszczeby
Nic też dziwnego, że
kraj liza: rany po tym

POLSKA KRAJOWA

L

żaden

si~ nie dopuścił.
długo będzie musiał
jegomościu i po tym
mowie swojej zgniótł

, podobnych rządach. I, w
te dwa filary, gliniany p. Moraczewskiego i nieco
silniejszy, ale przez robak6w 'toczony Daszyńs: l<iego.,
'
•
Pil~eszedł nast~pnle do As,zklenazego afery
lwowskiei,.)wy\(aztrjąc, że zrożył on misji d::>ku:i' illantybar!dl.o uWłacĘające 'pol1ikolU,'nle 'l34dząc,
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Wy~:~~~e;h 8 minjonów 2~1 'sięcy' marek~

.Wielka wygrana 150,000 marOKa
(~:iąg~nienie

IlOMa] klasy 10 i 11 ma}tca f. bo

~,... Losy m~ITJllej kmasy są jMi: WiO' s~r.&'1?!zelI~azjf i ..,.
TeriiniLm l1i'iiliJiIi'lllliamllY ~OSGW \U1i»,łilW~ 7J ~~<1,n~~:.m,
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Na kai~ej ćwiartce pieczęć z (,h"łem Polskim i napIsem Rad,a Główna Opiekmieza.
'
,

I
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aby ,te d()kŁlmenty; wyszły na jaw. ,
' - Tak, ri1ÓW1[' Korfanty,' Qiegł~m z otwartem sercet]J,> rozradowany do wolllej Warszawy,'

Ido stolicy. najjaśniejszej Rzeczypospolitej, aby tu
:, zaczerpnąć sił do ,dalszej walki za polsk~ niepo~
dległość i co tu uitzatem l Powitał mnie na
\vieży zamku książąt Mazowieckich, na wiety
" zamku królewskiego czerwony sztandar.
Steroryzowaliście stolicę, która nie chcąc
i krwi bratniej rozlewu., jale matka wolała milczye:
I i cierpieć, czekając chwili i licząc na to, że mo·
'\ że i w hlas się serce i rozum odez;w~.
Mowa Karfantego kolo3alne wywarła wra~
żenie. ,Lewica przerywała i~ ciągle, ale centrum;
ale prClwica, przepełnione ludem polskim, drżała,
, ze wzruszenia. Twarz chłopą polskiego promi,e~
niała, oczy ,nabrały innego bląsku.
- Tumaniliście nas - wołatło na socjalistów. Teraz wiemy g~zie prawda ,leży, teraz oce-

I
I

niamy waszą robot~. Boże dopomóż. My ni~
pasierby tej Qjczyzny, jeno miłuj<\ce ją dzieci ..

wśród burzy oklasków, ,wśród wielpodniecenia scbodził z trybuny. Daszyńs.
kiego stronnictwo wraz z żydami przerywatd
mu mowę nieustą:rtnie, kipiąc z gniewu, ale
nie przeszkadżało mówcy do głoszenia słó!il

l Korfanty
~iego

,
6~
Kor!ant~ p!ętnuje ,tę ~?bo~ę ~iszczącą ~ zDziSiejsze posiedzenie sejmowe można naz- t, nych ZWlązkow,1 or~a~J-,:a,cJl, '~Jętnujetych, ktorzy
;w,ać dniem Korfantego. Zany. już jest wybornie l wnoszą ~grzyt l rOL.dz~lęl\: w~r~a społeczeństwa, prawdy ł
(k lerunek obywatelski i patrjotyczny Korfantego którzy ~ISZ~ą podwaliny pans, , . , .
_
..
. n aszym czytelnikom. W tym duchu też Wystąoił,A Jak. ~ISZCZą" 9°syć, przejrz.ec, proJekts~wo
' . M6witprzed Korfantym Cewenstein, żyd":",
: p oraz pierwszy na sejmie warszawskim nawołu- rzema arm]1 polskIeJ" ,gdzIe umyslnIe wy~ta':"lOno polal(. MO,wa wyróżniała si~ t,em. że. reprezen'
:'
'd " .
,"
tak kolosalne sumy Jako koszt utrzymala JedneiJąc, ze z:~ \vszystko trzeba podporządkować tyl~ go żołnierza że żaden krezus na świecie lO-ciu towa! on niewielkI odłam inteligencji żydowsciejl
:ko dla Ojczyzny.
.
.
.
tak wyekwip~wanych żołnierzy nie byłby wstanie tej,-co przyzwyczaiło się do Pol~ki i uznawała
;
~est on z,~ równyrnl~rawam~ dla wsz~st~lch, utrzymać. ,
,ją za swoją ojczyznę.
' ,
lale nIgdy OI,i1I,JegO st:~nnlCtw~ I'ł!e zgodzI slę,na,
Dalej mówiło jal~iejś ~ntendanturze, która ~o
,Mimo takkh uprzejmości i w tej mowie
l to" aby paSI(al~, ~draJcd" przYJaCiel, okupantow, wszystko tolerowała l która w szczegóły me odczuć, było można pogróżll;lo
iZble~_p:zed,wolslnem, mog,ł otrzymac prawa oby~ wnikała.'
'
,
,z dnia 24 lutego:,
iwatel:,kle.
Na sali powstaie pytanie:'
, 'poseł. F e do r o' w i, c z wskazując w ciągu
i
Dla budówy· państwa niezbędne są: zapał, \
Kto taki? Jak się nazywa?,
i mowy na wiell<ie znaczenie naszych' kresów i
i,dob!'s' wola, uczciwe chęci, czyste ręce, a nie'
- JeślI się 'nie domyślasz nie siedź w Scj- \ oświadcżam t;e. kresy te bronione będą przez
·szwmdel, nie podstęp, nie osobisty interes,
, mie odpowiedział mó\vca idaJej krytykował dzia- całą' PQlskę do ostateczności..' Stronnictwo
.'
U Il~S inaczej się dzieje. Ministerj um Mo- .talność Daszyńskiego, podkopującą' państwo, mówcy popierać będz:ie" politykę zagraniczną
,raczew~klego wpędziło kraj w anarchję~ rozluźniło
i rządy najmniej zdolnego z ludzi Moraczewskiego, ' rządu w stosunku do' sprzymierzonych państw
IPOc:,ucle społeczne, ~clep'raw~wa~o drogę uCt;,Ciwą, l k!óry 'ł-!' wyda~ej Vf .Sz,wajcar,ii broszurze tyle na- l e~t~~ty. Dziś ~l,iema n~iejsca. na orientacj~, dzi·
\zga':'lło roztloną ml.tosc Ojczyzny, a pOWIOdło I pIsał l1Iedorzecznoscl, ze ta Jedna rzucazupclne ! 6iaj ,jost tyll<oJcdna Ol'j6ntaCja, to 'Jastofjenta'
i ł,OgÓ1ł ,~o ,wyzys!(ÓW
bratnich,' d,O korzystania świadectwo na jego inteligencję i zdolności PO-j cja pallstwa polE}!<iego.
jł c lWlh, dodarcia na każdym luoku ubogiego lityczne.
'
Dalej wsl<azuje mówca na konieczność sil.
!8karbu państwa i każdej publicznej roboty.
.
Mówił też o telegrafie iskrowem i niego- tlej armJi, żąda stworzenia administracji sprttY.:
Wil",:lie:'1ll7:!l!l~
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',stej~ sprawiedliwel i. czystej. Stronnictwo mów- I Priłuckiego; przerywa mu i za wyrażenie" krwio- ski i tow. imie/liem PSL (Piastowców): Wysoki
ey Jcst rat#t;bo/<ą l podstawową reformą na- ,W..ercze", przywołuje go do porządku),
' Sejm raczY uchw~1ić: Sejm IJstaw04awczy przesrych sto:H»nków Fclnych, obstllłje jedna-k przy i
N.. stepnie zwracOl się p. Priłucki z wyrzutem syta prez);dentowi ministrów Franr;:j i p,anu Cle·
; leh tCWO l l'Jo/!J!j11ym !iłłll'lrak~e ~fWlll\lOlnt11jqcym i pod adre$em f:.lądu, że winni ekscesów i pogro- men<,:eillJ, wybitnemu przed$t~wicielowi nieśmier
'u:l";;;ynmn:e produkcji rOlnej.
I m6w żydowskich,
dotąd nie lostaIi uk:arani. lejnej idei wolno:~ci narod6W, wyriAzy najgtęb..
Zucliow;;.nie prawa własnośoi uważam ~ ,I Słowa wywołują, niesłychane wzbu I':l:eni e na szego wspók&:!Jcia z powodu niecnego zamachu,
{)Świe-acl::i [fJ.Ótl.V~ - za p.odst~lw!~ tulstrojll spo- r wszystkich ławach. Słychać głosy: To bezclel· jaki na(l wykonano i ,łączy się z catym narDłeCtł1igO, kl6ry :l:a.dlOWłĆ na!dy (głooy bardzo ność! Kłlilmstwo! Insynulii9ja l Prowokacja I
; dem francuskim w uczuciu najwytszej radości z
słusznil1). Domagamy się celowego i SUI'OW0g0
Gdy mówca wspomina o pogromach. nA powodu szcz~śliwe20 jego ocalenia. Sejm prosi
zwalczani'! drożyzny środl<ów spOJi:ywczych. Pre- sali odzywają siq gtosy: Karabiny na Kazimierzu. ! p. MarszaJka,by o tern zawiadomił prezydenta mi~
zydentOl'.'l '~,1klistrów wyrażamy pełne z1lufarrie
Ks. Q k LI ń: \1y strzelacie razem z ukra- l nistrów pana Clemenc~2.u i rząd francuski. Naj bt;dY.iemy go popierać. Mówca kO(lCZ1' pro!bą
ińcami i przeciw nam walczycie.
,l głość wniosku i moritum u.::hwulono więks7.0ś
O usunh~ó; partykulary:rnl:l dzielnko\vego.
;
Głosy: Pan obnIżasz nar6d polski! Ode- l' cią g~os6w przy wiitrzym:.ll1iu się socjalistów od.
,
Poseł S t a p I fl ~ lc i zaznacza na wstępie, ' brać mu głos.
I głosowania.
!:.te pro~valll prz~d~ta':'lOny w Izbl~ przez pp. '
Marszałek: Panie pośle Priłuckil Proszę
p. Korfa!1ty: Socjaliści nie ~ło5ują.
Stolarsi:;:eg0 w lmle.cJU PSL odpowd pFOgra- nie u,og6:1nJać tych zarzutów. Pan musi powiep. Bryle Socjaliści będą do \~i1helma pi ..
I mowi mówcy i ,tego grupy. Polska l.'Wł być drieć gdzie to zasz,to, kiedy i kto uczynił. sali.
Polską INdo~\,ą, ni~ znaczy W,. aby Lud miał pa\Ogóina :vrzawa. ,Marszałek dzwoni).
~~~:~"""'-'o - = _ " ,........
. ~_ .....
,nować nad 1n11yml warstwamI, ale dlatego, że ,!
Dalej wspomina mówca, że wysłano wprawon
ij1!llll
,na ludzie dlli~ głównie obowiązkil!1)
cizię jakieś komisje, ale dotąd sprawozdań tych
ł~
,
Rz~ polski. oświadcl'::ł ~ówc..'. - nie mo:t e • komisji niamj. ,
.. ; " '
'~f
,odmówJ<:: ch~pu pomoc}'. me moze mu pOWle- ,
Głosy: Zydzl mordowali dżieci p olsIde we
l
ł
ł 'l '
;dzieć: >I~lUd* sie: !'am". Cq,łos: pańsk.i minister, Lwow,iel Kto lał gorącą wodę na żołnierzy
la z y fil I po O;]U .l ,a( u
',to pOW!edZl',ł). ObowiązkIem rząd~ Jest przy· i polskich we Lwowie? Kto strzela,! do nich?
l
całym obszarze
spieszye pamoc wygłodzonym okolicom. Mówca \
, p. P r ił u c k i: apeluje do rządu o uka.ranie
Z· ]
. D lli
;domaga ~L'l dalej ukr6cenia Iicbwy przy dzierża-I winnych.
.
L O S n "-;wieniu ziemi clJłopo~u i objęci~ natychm!ast w
,G:łosy. Prze~ewszystkiem muszą być uka- aby
granicach Panstwa Pol..
sekwestr ~rzez kraj ziem dworskIe!l, obecme ?d- ram CI, kt6rzy lali gorącą wodę na żołnierzy' 1"
. , ,I. •
. 'łogJem le~ących ?raz oddania Icb ludnoścl w polskich.
S
nast&plł roZlnvlt Ji\VOWa .
{wodzedzle;:zawnej.
"
p. PriJucki zaprze~ą. tem~ oświadczeniu. Wilna Poznania i
Rozpl"l!II'IilI3V 2J:lI'dowskię.
,Na salI głosy: Są ŚWiadkowie.
'
i::J J
~
,Poseł Perlmutter, imieniem grupy
p. Priłucki. Togołoslowne oskarżenia. I aby
Z8"vnętrzna wzrnoO'ła
tposł6w ±ydowsldch ortodoksów, wyraża nadzieję, nie, i~i~(~fe'" O k u ń. woła: dlaczego do wojska
J.
:moc Vve
Q,O
. ~:i:e podstawami Sejmu będą. zasady, na których
t
'
'1'
4J ll:'rl ~ ll"tlU It't.if..·i,~~ "Il"!i;,'!1"!'. .:'Ii
{si~
. ~. tutaJ'?
P r l ł u ck 1: Dlaczego szanowny pan I JE &~"L~
, opiera cli\ły świat eywilizowany""t. j, prawda, sledzJ
vil1Y.~",ri;;"':i,W:"'" II _f~Ui
'.Jprawiedliwośći tolerancja.
~'U').\"l>l"'·O A (''' ',.Il"IiI~i1 ''''J'!l) ~~
i
M6wca slUada następnie deklarację, w kt6.
p. ks. O k u 11: Moi bracia są, W wojsku.
..<I
IW.*,
.;il!;I,ol!.!1&'.t. rn .. u.;.,
lrej OŚWiadcza, że tydzi ortodoksi, będący wiei"
p. Pr i ,ł u c k i: I moi są· !
TO !( U:;) UJ S· M
rnymi Obywatelami paflstwa pOlskiego, stoją na.
(Na $a.li śmiech) Niech pan idzie do ko.
l
,gruncie narodowości źydowskicj z przodową misji poborowych w Gr6jcu i Wtocławlw. Niech I
a
zac~"'aa'll'!.'ll; ~RiJ'1l ~g!npll1la
t·
~ l' ,.
d'
l
l
pan zob<lczy.
,
J . §f:ł!l./l~J ilJlIJI hu NR
{pOZYCJą wymagalt re 191Jt10~tra YCYlnyc 1 na cze e.
..
'Zydz! !la równi z wszystkimi obywatelami kraju
Głosy na sali: Wszyscy pouciekali.'
,
II!
Ż
I dzielą radość z uneczywistnlenia og6lnych ma:
~ Następnie zwraca się P: ~rlłucki z zarzutem
'
'., 1
ł
irrefl. Dalej oświadcza ta deklaracja, że Państwo pod adresem prezydenta. ml~lstr6w, że nie - .
. .
l),
\Polskie powinno być niepedległe i samodzielne zwalcza urzędQwe~o antls'7 ml tyzmu..
..
~'.
Ilzbudi?wanl!l na !&sad,al',ili. demokratyczn:(chL ol . Glosy na sal!: ZyqZI W'iW, ołah antls~mr'a~
m
mstro}'u repubM:kanskim, 2: rtądem od P OWied2iłal-1 tyzrn. rl i ,
'
"
'
,
,l"
l
;DYm przed Sc,imem.,-r..
"c
• p.?~ ryk: Kto w Krakowie schował broń
,.
' ,11'549 t
.
Zydzi ż,ftdają dla $Jebie prł!wnego i faktycz- J ZlmunlCję?
.
.,
____
~-'r'---"
In:ego 1'6wnoupraw~Jiet1ia, zagwarantowanego kon
p. p r I ł u ~ k I: lez~l! były schow.ane ~o
tS,ł\tytucją PJ''1ez, Sej~ tl'stawo~aw.czy" uch\~alo?ą. tym ,Cel~, aby me .dopuścle do powt6rzema SIę J
1f
IRząd polskI, brzmI det\laraCJa daleJ.. Opierając wypadkow Iw~wsklCh. (N~ .salI burza)
,,l., ,
,'\)
~się na sprawiedliwości i słuszności j uzna .swoGło~ : ~Ie wolno Sejmu obrażać. Pan
(Wość poor,dJ, wymagań narodu żydowsldego**). prowokUJe..
.
_
'
- Wybory do Rady miejskiej.
r
PO:t:atem żydzi tądająantonomji religijnej
p. P r I ł u c kl: Zyd6w nie przyjmuje się
a) . Pr~~a główn~j kOlpisji ~yborczElj do Ra.
ji,kulturalnej. Wszystkie iydo-wslde instytucje na posady rządowe. . ,
dy mIejskIej nad obllczel1lem grosów ptow.tdzo ..
Q;ubUczno-p-la'INnemaią. być snbsydjowalleprzez
Gtos: 'W Krakowie Jest 1S iyd6w W inten- na jest energicznie. Wynik wybor6w !wiadomy
!Państwood:powiednio do innych wyznató~ Dalej denturze: .
"
będzie dzisiaj.
'
~l~dają, żydzi wolnego roz.woju ~dowskiego, i.yp'.p r IJ LI c k I: Na kolejach usunięto kilCzynności komisif wymagają dłuższego CZ3.~clazhlomw\'lgo z prawno-państwowłm organem ,ka tysięcy zy~6w.
su z powodu napotyka-nych trudnoś01 rJdyi:
;llaczelnym. i oparciu gmin tydowskichna relig~.
Głos. Litwaków,
. .
.
.. ' , w niektórych biurach obw'odowych liczb~ ~dda..
IDo-tradycYJnych po~stawach •. Mow~ swą z~kon.
\l. ks. O k u fi: Te>, bajki z tysIąca I Jednej I l1ych głos6w .nie zgadza się t ilością :gJ03clją,:'
~aył mó\\'.:a okr~yk!em: ,,,Nlepodzlelna,wl~lka, nocy.
"
.
'" "
"
.
cych i należy sprilwdr.ać grosy oddane na poWo.tę:i;na. sprawiedliWa. ł wolna Polskar mech
P; P r : ł ~ c b: . Zand~rml w, ~ocląg4łch, szcze~61ne listy. SpoW' g,ros6W został,,'O, unie",
ftyle~l
szukają tY,łko zyd6w I tylkO Ich reWidUJą.
waźmonych 7. powodu
różnyc!1
dO;lis,:, 6 w,
Poser P,:r"j.j:.u:'Ck'f:
I:mieniem żydowskiej
Głos: pąskarz~.,.
•
a w nlekt6rych l<Opertach zl1alezionopo dwa
pmil luduwej, nawią2:Qjąc do komunikatu prąMówca prot~stu}e przeCIwko dekretOWI z 7 numery i t. d.
,
..
,sowego VI sprawie konferencji premjera 2: przed- bm., . który kwestIę ~yd?wską spro~adza do w~.
_ BO:lrobotni \fi' ł.
Js.tawicielami stronnictw iydowskiC!11 oświadcza. ,,znam oweJ. . ~udnośc ,~ydowska ~ąda. uznania
..
' (Idzi.
'.
!ze w komunikacie tym zauwaiył ustęp
następu- n~rodowo~cl zydowsk,le), przyzn~~la Im pra:v
~) ~o dma ~4-go lutego zareJestroyvt{~C? w
!jący: nZwrucl:1.jąc s.ię do. l?riłuckie!to powiedział ~lęks~oŚCI narodowych oraz ,kurp narodowos- Kom.ltecle p,?mocy bezrobotnym w ŁodZI; 4,:,,:;84-,
{pan pre:r.yclc.nt min~strów, że gdyby j!kiś ~olak aowej przy Wsz~lklego rodzajU wyborach. .
rodz~ny ,be~lob.ot~ych ~w t~m. 38,306 .męiclYc:W.
IW Ameryce wystąpił na trybunę, przemawIając
' p. B a r d e k Jak Wam FranCja da, to l my 4~,9,:,8 kO,bl~t I 1:'1,30::1 dZIW, ra7:em ,136,.)6<)
ttlk jalnlz.isiai przemawia,p •. Priłucki., •. nie .ze3zedł~ wam damy.
,
0~6b. Qprocz te.g~ w olm~gu Mdz;klm."~próct;
l~j''i 2: trybuny żyw,!". .,
.
Następnie. ziayna m6wi'Ć p. Grinbaum w :nlasta, było !,ejc:strowanych ~3j 105 rodZin, ra..
, (Gło:,y: racja). "
imieniu grupy sjon~stycznei. W tej 'chwili wię]{-, ze~ z~tem 66 ~ P?ł tys; rodz!n.Pozate,m co"
, , Ks. O k o ,fu Nie. , uznajemy państwa." w' szość posłów opuszcza salę. P.' Grinbaum od- dZle~me przybywają nowe tysIące bezrobotnych.
rpanstwie, 117,~ajem1tyl:ko Państwo ił ' •.",,'i,l'\'"
,rtuje dekla~'acJę przed pustymi prawie ławami ,
h,czba wzrosła z 24,000" od chwili delegacji
'.
Pan. PT1,1~'? c k i: Proszę pan '. l~tln
, sr6d ustawl~znych przerywań ze strony ,pozoomlte~u beu,?botnYCl1 do Warsz~wy. ' . . .
tJa dotych(!Zi\s mesl'yszuelll., ażeby 'na Kołigtc
" tałyc:łr.·na sab 11osł6w, domagając siC:1,odrębności b Panstwo ...adecydowało kwestię zatrudmenla
Lamerykańs,\dm zabijano na trybUnie p0sł6w~, dla- n~rodowei dla źydów i r6wnQuprawnienia dla
~zrobotnY,ch prz~ robotach pa{lstwowycln, pu~
l,tego że prznmawiai2ł w duchu nieprzypadającym 'nł'ch, aby żydzi mogli brać udział w budowle bhcznych, InstytuCJom SamOl'Uldowym, tymcza ..
Ido gustu większości. S1ld~ł1 te mimo te państwa pols~iego.
.
s~m w?bec tego,
iż miejscowe ins,wtucje,
Ikrwioiercze okrzyki w nasa:ym Sejmie ustawo~
Na sali, głos::: Wyście już Rosję odbudo- ,nIe m.aJą. prawa egzekutywy, przeto i ich poI.dawczym, talt .nie będzie... •
,;Qli.
,st~nC?wlema 'p~zost:tją niewykonui1e i od' trzech
t",
Ks~ O ku fu Wwe.·nib krwiożero:e. Niczy
Marszałek. od~tuJe następnie telegram, jaki mIesięcy am Jeden bezrobotny nie otóymuł
trel krwi nie *'ld,amy.
prezydemt mlmstrów otrzymał od francuskiego pracy.
:
(Gto~~: pan Sejm ?b,!aża.wypra~zamy sobie mjnistra s,praw zagranicznych ,pana Pichona.
- Za posiadanie broni.
fto). . (Malszałek;..d%W:OlU,a,zwra.ca: iSl~.' do pana
Telegram ten izba przyjęła burzliwymi
a) W domu przy ul . .Jarzynowej J~ 15 (Sta"
okrzykami l oklaskami.
ra Mania), aresztowano Stanistawa Putko, jako·
ł.llkołl)nnNllal"~:f;(łym,,~ lednakowe cbowtązki, nieMarszałek wzniósł trzykrotny okrzyk, kt6ry dezertera 28 pułku ł6dzkiego 5 kotupanJ·i.
, OT
"....
Izba'cała powstawa.wszy z miejsc powtarza.
ił!
I
*'fi Naród nn'''IItlf1.'J'
i l "'"d6
Nast"pnl"e odc"ytuJ'e marsza~ek narrły wnl'omieszkaniu Putki znaleziono karabin rosyiski
tta!)
t~
nn:ra 0-( *,y w ządać poprawy
1<, k " "
t
!lo
(zepsuty). bagnet niemiecki i 80 naboi rosYJ' 5""
. 11 Ul grz~h:v I ~!W$tw.n, fi potom dopiero dO-:
se
t6ry .wpłynął w związku z tym telegra- k' h
f~fł.fIli dGP jml.1Il!. .
m.em. \IlnJOsek ten ztfłosili pp. Wito.: R$łczkow. I IC. Aresztowanego odesłano do dowództwa
...
." ..
żandarmerji powiatowej.
!
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l -a) NaBrakposiedzeniu
funduszów.
Rady szkolnej

Osobiste.

Dn:~j 21-~~o b. m., kierownictwo Odd1.. Sekc.

nad inwalidami Min. Spraw \vojslww. objął
p4\"dpul' ",'mik Wojsk Pols1<ich Kłobukowski
Michał, obowiązki zast~pcy pełni dolychczasow~,
}(,erownik oddz. sierż. szt. Liszkowski Bolesła'.\.
_ Opieki szkolne.
a)

Ponieważ

czynności

opiek szkolnych

l kierowników szkół są. ze sobą ~,wi~zane, przeto

I

I -

Polipy żydowskie na 50%.
Do tutejszego urz~du aprowizacyjnego wply·
l'ostanowiono wysłać do ministerjum \1/. R. i. O. , nąło od kupców żydowskich kilka podań o poP. depeszę VI sprawie funduszów dla Rady szkol- I wierzenie im hurtowej sprzedaży nadchodzącyq;h
nej, w związku z poprzedniem zawiadomieniem! z Ameryki produkt6w spożywczych.j
ministerjum w tej sprawie. Zaznaczono w depePowyżej podajemy jedno z tych pódaó,'
szy, że Rada szkolna nie posiada już od dwóch zachowując styl i ortografję.
miesięcy pieniędzy.
Wrazie nieotrzymania pieKopja.
niędzy zmuszona b~dzie zawiesić swoje czynDo
ności.
Prezydjum Policji Państwowej
okręgowej

Rada szkolna postanowlł<! zwróclc Się do zarzą- I
.Łodzi
du Koła, ażeby zorg;mizowali opieki w tych szko- Sprawy Bałut.
w
.
łach, w których dotąd ich nie ma.
'Zarząd bałuckiego Koła Polskiej Macierzy Jakuba FinkIera zamieszkałego w Bałutach 'prz:!
_ Konferencja.
I Szkolpej. na ostat~iem posied~:ni~ posta~owił
ul. ~r6tkiej 1ł 3.
1
~.
I
w
na]blizszych
dmach
uruchomlc
Jeszcze
Jeden
Podame.
.
a) Ra da Sz lw l na o.uęgowa uznaJ a za pozą- I
dl
lf b t'
. k ć b'bl' t k
.
·
k
f
"
.
I
t
ó1
(llrs
a
ana
a
e
OWo
pOWlę
szy
I
lO
e
ę
Ninie)'szym
mam
zaszczyt
prosl~
o
łaskawe
d ane zwo ł anIe on erenCJl natlCZ\'Cle s wa wsp
'.
I M~
l .. M 15
.. I
ł t, l
•
"
• J.
•
k I ' " ci I t . kół: l1 rz y U. lynars <.Je] .19
'.z~ mll11ma ną op a <\ ; udzielenie mi handel hurtowy z Produktó'.\'
~l= ~p~~~~~~~I~i~lwz~je~~~~I. ISto~~~~J~~\ S~ry_ ~tale wygłaSMuć. pogadank~,1 t O~Zyty na~łc°re. ! Amerikańskiej, i uprzejmie nadmieniłem, 50 ,
bucji nauczycielstw,:; i op~eki szkolnych.
l omołc spwąl l.acleł<rzYł wA1P°d Ję ~~ó prc~ac Ś ~.la- . czy~tego dochodu got6w jestem przeznaczy~ d
. rowa o o s oc
o o Ul eml wrze cIJan. KaSI Skarbu państwa. oddać
- Rojestracja sb'at wojennych.
f Za co zarząd sldada młodym Akademikom staz poważaniem
Ministerjum przedłużyło termin rejestracji I ropolskie "Bóg zapłać".
J. Finkltl'.
strat do czasu. nieograniczonego.
I
_
Kryjówka fałszerzy.
Łódź. d. 18. 2, - 19.
- Z Rady miejskioj.
k) VI poszukiwaniu ukrytych gotowych fał·
Bardzo nieWiele chce 6w kupiec zarobić,
Dziś odbyło się plenarne przedostatnie, po- ~zywy~h stomark6wek policja łódzka natra!iła na bo tyłko 50%, czyście słyszeli O tak bajeczny m
zegnalne posiedzenie !~udy miejskiej. Wygroszo- I sIad i1lezwy~le. pomy~łowo urzlj?z~Jną krYj6wkę. poświęceniu dla sprawy narodowej.. Cóź na to
.
'no sporo mó'", poże 1fl;lnych. Przybył do .todzi : Fał~zerze plemęd~y me zawahah Się prze~ p.rofa· p. Priłucki?
- Delegacja.
nadburmistrz Skuls:':'. Odbędą się jeszcze kilka: naCJą, cmentarza I transp~~~ fałszywych plemędzy
posiedzeń, na których omawiane będą niezałat- : ukrylI . w grobach fam!lILnych na cmentarz~
a) Rada szkolna okręgowa postanowiła wywione dotąd sprawy.
I' w ChoJnach. Podług zeznan aresztowanego w tej
słać do Krakowa delegatów celem zbadania sto·
! . s p r a w i e właściciela cegielni i placów, Wieczorkowk6
k l h·
- LeKCJe szkolne.
. skiego, szef brygady policji kryminalnej, Sto sun w sz o nyc •
a) Na posiedzeniu R:tdy ~zkolnej okrę~oweJ Podgórski, wraz z kapralem policji powiatowej,
- Już są, fałszerz. I
postanowiono opracować wniOsek, aby kierow- Marjanem Łuszczyńsldm, zbadali tajemnicę cmenk) Vi śklepie Marjem Weinryb na Starem
, nik~~ sZk?ł zmniejszyć liczbę go~zi~ udziel~nysh tarza, gdzie w jednym z grobowców znaleziono Mieście policja skonfiskowała 1,750 papieros6w,
lek<:JI, gdyz tym sposobem da Się Im moznosć fałszywych polskich stu markówek na sumę 27 na kt6rych były naklejone fałszowane banderole
PO~~ięce!lia Więcej czas~ na sp~awowanie czyntysięcy. Dalsze śledztwo w s~rawie fałszerzy za- skarbowe. Policja wszczęła śledztwo celem wy,
noscl zWiązanych z za '.\ ladywamem szk6ł.
powiada dalszy szereg sensacj).
krycia fałszerzy.

I

l

-

PI'zeg!ąd

weterynarzy.

*e

..",.,",

a) W dniu 27 b. m. o g. 3"ej po południu,
w lokalu przy ul. Pasaż Majera nr. 9, odbędzie
się wojskowo-lekarski przegląd zmobilizowanych
dek retem Naczelnika państwa z d. 7 b. m., lekarzy weterynaryjnych.
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Io(a·

D"
.' d ł d'
kł d
Dl . r . 'I h b d ':10. ""'" / . "00·
, o Jakiego stopllla ~c l? zl,ro.z a
spo~ mte I~CJ
c y a WUCIJ uuPO:W1 ZI
naszym mieŚCIe, sWladczą, nowe być me moze - zrezygnować z posady - &.
- Na rzecz obrońców lwo~a. .
~ dążenia r6żnych związk6w. wystę;>ujących pod \ niepoddawąć się pod nowe więzy.
. a) W Tow. krajoznawczym odbył się w nie- hasłem uszczęśliwienia jednostki. Otóż w wielu I
Nie po to Polska· stała się wolną aby każ·
dzielę zorganizowany przez Związek katolickich firmach związki zawodOWe wystąpiły z nowym I dy czuł na sObie nowe jarzmo • zawodowe ".
y inźy. n.iero. W
"kóbiet POlSkic.h. "Wiecz6r Pieśn. i i słowa". ku czci I. Z.'ądanic.m .-....ab.....
. ie,...dyre.ktorzy , i t. d. I
Ro.zumiem y, iż ta inteligencja d.odatnio moK onopnick~ej, które.go dochód przeznaczono na wog~Ie ,inte]jge~9ja ,\\,$tąpiłą .doZWjąz.~uiaw~-l· ż.e. wpłyną~na zwIązki. ale wśzystko to powin
rzecz obronców Lwowa.
.' ..... ."
·dowego ~ groząc w przeCIwnym razIe streJ- no się dZliC z dobrej woli a Ile pod przySala by.ła przepełniona. Program wieczoru kiem i usunięciem opornego,
musem.
.
•....
..
był urozmaicony.
Stowo wstępne wygłosiła p.
--- •
.
i!l!!!llll!
..
Wojciechowska ,,0 twórczości Konopnickiej" po. . •
cz em odśpiewano unisono ~ Rotę.
- UWIęZienie ~abrykanta. .
.. .
f
Da.. wyzwolen.. .
P. Rafaela Bielikiewiczówna odśpiewała ład. a~ W. fabryce WI~nera robotnICY ';I~lęzIlI 'WJali cf"P. Wjtlce-Jeźewaki ofiarował na '\łOjsko zbi6r
nie kilka pieśni do słów Konopnickiej. Interesu- cIeIn, ządaJąc zapo;nogl. Wezwan~ poliCja robotników szkiców, przedstawiających rozw6j mat.rat"Wa polskiego
.
f
d
I'
A M' h I kó
ł rozp~dzlta, a fabrykanta OSWobodziła.
I W ciągu ostatnich 150 lat, kt6ry wystawiony byt w
]ący re erat o czyta. a p . . IC a a' wna, gra
miesiącaeh letnich 1918 r. W kamIenicy Baryczków.
na skrzypcach p. H. Kęszycki. Solistom akom- Aresztowanie bandyty.
Wartość tego zl>ioru 'Wynosi pół miljona marek. Władze
p anjowały na fortepianie p. Mrozifl$ka i p. Woja) Policja aresztowala pos:l:UkiWtlne~o pandy tę 1tojs!to\;!e nie chcl} rozcztonkoWać zbioru prze:/! rozciechowska. Uzupełnienie program!.! stanowiJa Jana Mlcbalskiego.
sprzedanie osobom prywatn9m, postllllOYłlło odwołać
d 11
.
Sl w'; I . . która z uC'uciem WY-I
Się do społeczeństwa. z wezwaniem do złożenia. pól
e (~ma~Ja p. a I,?S (lej,
I..
,
_
Zabłądził biedaczysko l
ml1jona marek t. j. pełnej wartOŚCi zbiorU na Wojsko,
,powled:Hlła "Lwów Or .. O.ta, oraz ucze11lc~ k~r:
. ' .
sam zaś zbiór przeltazać, jako "Dar 'WYzwolenia" _
"sów' wieczorowych tw. ZWiązku p. DomanskleJ ,
k) .Jak nam telegraf.uJą z Turku, w okolIcy muzeum. narodowemu.
Bednark6wny ( Chodziły tu niemce") Kuzanów· tego mlasteczka, w dnJU 24 lutegd wylądował '
OfIar.odawcy m. ogą nabywać W 'Instytucjach kre
ny i Repelówny.
' a e r o p l a n niemiecki wojskowy. Na samolocie dytowych i dowództwa~h wojskowych bony, artysty<:z"
,
.
.
niemieckim znajdowało się dwóch oficer6w je- f nie wy~onane ,w cent e tO-50-100;'50~ i .1000 mk.
·
- Jesz~:z~ Vi SpraWI8 podatlww mlglstr.
d
. . .. d
l k
~
J
kt6'
t \tlykaz Instytucji będzie podany VI naJbh:!szym crossie.
en memlec l Je en po a poznanczy t,
rzy
Termin składania ofiar ustanOWiony miesięczny
Ze ~trony właśc. ICJell. domów ~\~raCal~ nam zostali rozbrojeni. Aparat w stanie nieuszko- (1.III-1.lV) w te; wierze, że społeczeńs.t~o patrjotycz.:
uwagę, li podatek od nleruchomoscl, pobierany dzonym dostał się w rElce wojsk polskich jako
ne pośpieszy spełnić obowiązek l wykaże swą pleczęl
przez ma~is~rat, jest. nieprawnlf.
. . zdobycz wojenna.
nad ta~lą wartot:clq kulturalnfl, jaką stanowi zbiór po";
PomlenIone rozporządzeme "Szefa admlmo
.•
wyŻS1.y •
stracji cywilnej :Nil I B 30655" wydane zostało
- ~łapad bandycki.
Staszyński por.
dnia. 29 Iist~)pada, .to na mocy. tęg? rozporząDnia 17 bm.' o godz. 4 popoł. przyszło do
Referent prasoW)?o
dzem~ m,aglstrat l1Iema pra",,:a. ządac zapłaty od I mieszkania gospodarza Józefa Pawlaka zamiesz· l kWietnia r: b., a tembardzleJ .za ~916 r..
.
knłego we wsi Boguszyce gm. Piątek 2 drabów,
Teatr; szluka",
Chyba za~ne rozp~rządzenle .l1le obOWiąZUJe którzy zażądali wydania im pieniędzy. Pawlak
magIstrat. p(\)ll1formu,le s~~ widząc groźną postawe napastników, z kt6rych
Teatr Polsld.
wstecz - moze
o te~ u sweg() Radcy pra~n~go. ~ą~zlmy,. lZ )'eden miał bagnet, a drugi duży nóż, oddał po~
mag
l l Iwek
Dzis, w ~rodę ukaże slę na scenIe teatru I'ot,
, . I~ t~a t 'przes'J e nam w tej mierze jHlew
l
siadaną gotówkę W sumie ml<. 170. Niezado- skiego sztuka na tle dziejów 1863 r. Fr. Dominika
WYlasmeme.
woleni z tak małego łupu zaf:zęli bić gospoda- "W górę serca".
.
- K6iążniee ruchome.
rza, zadając mu .13. ran kłutych .i ci~tych., wywoW ezwartek "SędziOWie" ł Warszawianka St.
! ł ł
t k l l
B d
d
d
Wyspiańskiego.
i.
.a) Książnice ruchome, których organizacji a o O. rzy ( (z,ec!.. an yt~. J~ ną . zl~wczyn- I • W piqiek sztuka Janiny Stasze~skiej '''Ha polskiej
podjął się zarząd Koła opiekun6w sZkolnych,kę .rzuclł głową <: sClanę. qZI~d~~ strllcąo na- ! Ziemi"•
. .znalazły gorące poparcie Wydziału szkolnictwa. ( r,azle przytOI~nośc" drug~ zas cl~zko zral1lł,. po- ,
- Teatr WielkI.
• :Wobec bral'u innych funduszów Wydział szkol- czem bandYCI wpakowali Pawla,(a wraz z 1.;6rką I
.....
'..··mctwa
'.
\
,
l do kufra ' .sami ,zaś
za.bl'aw~zy rzef'zy umkn"li w I
,,\<lal'szaw18nka 1 Kl'akuSlk". 'W. l{ledrzyńs!uego
zatwierdził sumę 5000 mk. z budżetu".
'
i Reyneli, któremi zachwycała sIę \tlarszawa w r. 1915
~. ,pozostającego w dyspozycji komisji zaku pów'1 stronę Zgler~a. .
.
;" ,..
... . ~ \ przez pól. r~ku z rządl~. o~yli znów po wyjści? Niem~
'. l zeZWOlił nu użytkow:m:e lokalu sktadnicy dla '.
y.r~~ystklch. Udiil.łO. Sl~ Zg,,,,r~"lel pol!c]l uJąc .• ców, zawltalą ~o ł:0dzl i l~Ż w nadchoqzl)(!)1 plą~ek ze .
łrac org,mizacyjnych komisji książ.nicONej •
UW!ę ZIC są m1c;dzy: I'UI111 An~orl1 B3~doslk l~t. 28, . sceny t~atru WielkIego. uk~z~ ·sWe obl~c~o. łodzlanom, .
,
.
Stanisław Łucl'll1iak lat 22 l Rozalja Płoml!'1ska , przywozą.c ze. sobą \>1I1USIa 1 calą KoalICJę.
- Mąka amorykailska.
lat 3S wszyscy przyznali się do swedO h'łnieb- jSt.anle SIt: to za.. spra.wą zespołu. ar,tYst6W wal"
.
.
'~.
"
b
c.
1 szawskich, którzy udając Się na zaproszenIe do Poz·
".. 'li ,i
al Dotychczas nadesz.ro do ŁodZI pod adre-l nego q/nu. Dowody znaleZiono
przy l11ch,. a nania, zatrz.ymają się przez kilka dni W Łodzi.
ą~m Kom,itetu rozdziału chleba i mąki 71 wago- także jed;7a córka Pawlal(a poznała żbirów. PawBilety Vi cukierni W-go Gostomskiego.
. ~ ją16w ~ąkl pszenl1e~ Z Ameryki.
.. lak już zmarł. Napastników 'Gzeka lcara śmierci.
.
..
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W dniu 23 lutego 1919 r. o godz. 10 wieczorem, po długich i ciężkich cierpieniach,

73snął W Bogu, opatrzony św. 'Sakramentami, najukochańszy brat i wuj nasz
ś. t p.

Romuald Sz eybko ski
cr:bJw:dęl

miejscewJ,

F!11".ił:!e:i:yw/SZY

1311 46",

\tJyprowadzenie zwłok nastąpi w dniu 26 lutego r. b. o godzinie 3-ej po południu, z d~m~
przy ul. Młynarskiej NR 39, na miejsce wiecznego spoczynku, na Stary cmentarz katolick!:
Nabożeństwo żałobne za spokój duszy odbędzie się w dniu 27 lutego r. b..0 godz. 9',ej
rano w kościele Najświ~tszej Panny Marji. Na smutne te obrzędy zapraszają I<rewnycn,
przyi.aciM i znajomych
345-1

siostra, siostrzenica i siostrzeniec.

~l~hll P a f' ; fi 1!S 11 1:1 e n t tri ]'l.
VI ~~G!U'yi';\l,Il1II

(PAT) Bardzo dobre
na entencie memorjał cW:1ngie; lil(óW W Polsce, przesrany prze~ pastorów Sląs
utąrczee wyparto go napow~6t za rzekę .. Per~y- ! ka, a także pr,:ez pastorów Królestwa z supe. Pabjanice. "
ce pod Krotoszynem ostrzelIwaJa artylerja· niC
ri,ndentem Burschcm na czele, .który ~awi, obe~miecka.
me w Parviu. Kramarz bowIem tWIerdził, ze
- tydówka na poczcIe.
Szef sztabu.
ewan!;(ielicy żąc!ają przyłączenia do. Czech, ponie-.
Ministerjum poczt i telegraf~ przysłało w
KomM~ikat \~gschordlni.
.
Waź ,SląSl< jes~ ,ewangielicki. TY,mczasem m:..
poniedziałek, d. 24 bm. na tutejszą pocztę p.
.
" . l monat ewanglelików domaga Się przyłq..:zenta
Cecyljl! Kreitenkraft, żydówkę... w c~Ju obj,ęcia I . Warszawa, 25 lutego. .(p~T,ł .~ltwOd~ ę1t\. i do P~[sid, Czesi wog9~e przeholowctJi,' co wyposady urzędniczki poczty mieJscoweJ. SmIałe, i 101 uś: Grup~ gen~r~ła !waszkle~vlcza.
zla] l chodZI na naszą korzysc.
prawdziwie polskie wystąpienie obecnych urzęd- I nasze obsadzIły wles ~lklasze~YICe,
.. )
.... ~
.
A , . K....
ników polak6w przeciwko takiemu' intruzowi, I
Grupa generała, Llsto~sk~eg~: Po za.Ci(~teJ
~ llJj .,WaJlll'J 2 "me!1 J !,.fI" .'.
niewiadomo jakiem prawem kaduka protegowa- I walce zdo?yto staCję Kosmv I Blt,~~l~ 40 kllmt::
.~owy Jork"25 lutego, (15kr.) ŁadunkI zywM
nemu przez ministerjum poczty, zniewoliło p. K. lia południowy za~hó~ od ąarano\\ IL~, BoJszew~ i IWSCJOwe ~ koncem lutego., b. r. wysła,ne zEt
do natychmiastowego opuszczenia lokalu poczty ey w popłochu uCiekli w klertl~ku 11<1 Baraflowl- ! Stanów Zjednoczonych do Europy, dOSięgnęły
a następnie wyjazdu z Pabjanic. Ładny, nien1~ c~e. Wzięt? do niewoli 100 J.eńc~w,. zdObY!~ i z. końcem lutego 700,000 tO~1 l~je~ięczn}e, w styc.ZM
co kwiatek pracy ministerjun1 poczty.
kilka karabinów m~szynowych ! Wielkie zapaSj : mu 232,000 ton, dla przeWIeZIeDla ktorych uzyto
,
_
I amunicji w Kosov'lIe.,
.
i 200 okręt6w towarowych. Do Niemiec żyw noś.
• . lOrupa generala' ~~lg.!ego: Ak~la prowadzo- : ci nie dostarczono, a wedle wiadomości urzędoŚ
I·· na przez .kap. POWI'?ZI1lCkle~? odmosła zupełne I wy ch dostarczać się nie będzie. Teraz gł6wnie
••
•
. J"
• I powodzenie, wypierając ukram::ów p~za Stoch6d, wysyła się mąkę, zboże, tłuszcz i Mj.
,
Wzięto do niewoli przeszło 100 ]enc6w w tern
. ".
~.
Otrzymujemy depeszę, że dn. 24-go bm. po I jednego oficera zdobyto, 6 karabin6w maszyno-StraJk pohtytlJ1my,
.
po,ludniLi zmarł. W Warszawie przeżywszy lat 86 wycli i 120 karabinów zwykłych,·
Kraków, 2S lutego .. (PAT,) Polscy g6rnicy'
:malwmity lekarz i wybitny uczony Dr. Ignacy
Galicja wschodnia: Zawieszenie broni. . w Sląskit,l zagłębiu ,\vęglowemsprowo~owani
.B.aranowsldi· "
W zastępstwie szefa sztabu generalnego, gwa~lami czeskimi rozpoczęli wczoraj nowy'
,> Urodzif sit: ?n w Lubllnie
,w. 1833 . foku. ,
Halle'l', pułkownik.
' strajk.
UniwcrsytetukOl1czył w DorpacIe l zost~ł ordy~ .
.... ..
. natorem szpita.la . św. Ducha w Warszaw/e, po~
.
czem w 1852 f. obj.)ł obowiązki lekarza w szpi'skład."" bi1\Olli II :E'WdOWm
talu Dzieciątka Jezus, a r6wnocześniezostat
.J'I
.
,11
Jff
adjutantem przy klinice terapentycznej w Szkole
.,.
Gł,6wnei, . następnie w Uniw~rsytecie warszawKraków, 25 lutego. twł.) Poszukiwania dal- I dos~ać.. Były t~ !stn~ egip3k.ie labirynty zuluy... : ,
sklm, gdZie 0(,1871 roku mianowano go pro- sze na Kazimierzu wykryły olbrzymię składy tern! b~e~le weJ~cl~mh
..•~.
resorem ,zwyczaJnym.
, . ~,
broni u. żydów, owych Ii'owych. obywateli. pols.Mlsle . koaliCYjne zQstały o tych sldadacll
, . "Popierał ~wemi funduszan:1\ lIte. atu l ę ,m 7: kich. Do składów wiodły speCjalne podZIemne powIadom/one.
,
,
ayczną, a od t.~ lat z ~órą piastował godnosc korytarze, tam .były murowane piwnice,' znak~l. C:0ra~ ?owe odkryCIa wskazuJ <l nrisilną
IHezesa l~asy MJallowsloego. . . .
.,
micie urządzone. Do' skhdów trudno było SIę orgamzuC]ę zydowską;
Sarn zznkresu medycyny ogłosił kilkanascle
~
'!!!'!!!!N
'M..,~_'''''''''''_L_''''_~~!,!!!~_~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.·,
prac.Po za SWOJą
.• d'
[ z~lf!10wa
,
ł·
II •
I/,~
• •
fi" ~
•
ł
qa;·"",,·!l.ki
1t~'!'ł"'.I"""il:;,,,,
zla ł aIno ś'
~lą Ie kaną
l
n..lczeikilnosc
Pi!ll~$i"'~Z'J
a rl"Iił'ąJ••I
....
~;~ ..d
\IlI",."r~"",u~.".,;" ..
się jeszcze gorąco sprawami. lllukowem\ j' spoliuigi"<m:flmcą.
Amsterdam, .25 lutego (PAT.) Z Paryża (lo'!' .
łecznemi.
,.
.......
.
R ' ".
noszą, że Pichon pod koniec posiedzenia w. 04~..
,~rakow, 2~ lutego (PA T),,, Hr. ,eJ J ~lo: powiedzi n;iłzapytanie rzekł, że jego zdaniem '
, Zgpn lekarza znakomItego okrył zał~bą me
tylko świat naukowy, ale ~ały og6ł ,poIsk!, kt,ó- ! dZll~le.:z Tetmajer, ,co d? armJl .I!allera o.~\\ Jad obsadzenie obszarów n:\ lewym brzegu Remi
temu śp, prof. B.arano~s!(J z z~parclem SIę sle- czyli, ze :Hall.er O?hcza sdy poJskle ,~agramcą .n~ potrwa dłużej niż r o k . .
,.... \
,bie całe swe życie złozyl w ofierze.
10~,O?0 zołmerzYJ. z tego, we Fr.a~cJI 30,000 lUZ '!
Komenda wojsk sojuszniczych na tym ob.:.
.. . . . .
WYCWlCzOnyc~,. FpOO naszy~h.. Je~c6w ~ W~OCh, .. szarze zarekwirowała wiele mieszkań, celem po- .
a 1~,~00 tak!e )enc.6w :- Ani))I. ,400 .:,ołmerz~ I mie~zczenia -,!cznego sztabu urzędników. ,.Pichol1
pObklCh, znaJdl!le Się na Murmallle, ok. to 4,~~O OŚWiadczył, lZ mowy wygJo3zo11e w WelmarZ&"
w Odesle, a 30,000 pod dowództwem gener,( a wywołały potrzebę oświadczenia niemc6w, ze s~
--II
Czumy'
zwyciężeni i zasłużyli na ukaranie. Niemcy VI
JakNiem@, alotrzymują swoich
,
Wft~son ii lf.I!o~a~,a"spos6b haniebny liczą na niezgodę państwen.li
umów.
. Pary!, 25 lutego. (PAT;) Wyjeżdżając do tenty, a mocno by się zdziwili; gdyby się prze..
. A
,
'P'
konali, jak to \Yszyscy zdodni S~ co' do teg~ ...
. F'oznań,25 lutego, (pAT.) Komuni:,at gł6w.'., ... mery l(J. rze I(ł W'lI son p,rz~.pozegnaplU:
rZYJe· że należy położyć tamę niemieckim zakusom ..
nego dow6dztwa z .dnia 2S l u t e g o , ' l chaw~zy do E~ro~y znllenlłerr~ swóJ, dawny po- zaborowym.
.
ai~
Grupa północn!l: Pod Nową 'Wsią nieprzy~ gląd J przyz,naJę, ze dla Polski zrobIOno za ma"
jaciel uderzył na nasze pozycje, ale go .odparto. to: Za mOilTl powrotem do Europy trzeha bę.
Ł~jdack~ p~m,Qłll
. . ..,,':;
Pod Mieczkowem oddział niemiecki przeprawił dZlc tą rzecz naprawić.
BlwHn, 25 lutego (PAT,) W niemieckich ko~);
się przez Notećt natychmiastowy kontratak wylh))łś:rni~!!l'le b&ilr,allmh~"
łach, pąrl.arnentarpych z,:odzHa się .myśl stWQ!,.':.
rzucił go napowr6t za rzekę. Artylerja niemiec" . ~
rzel1la mIędzy Nlemcaml a P0151cEt me tyll~o po",\;!
ka ostrzeliwała wczoraj Węglowo, Jabłonowo
, Berlin, fi,) lute~:o, .WAT,) G,encmt Iiamer- rozumienia,a]e nawet Sojuszu, \1[ tym cel~,)j
~. Rosk?, a dziś ran,o ZamczY3lm, Litę, Nowy st~m. wręczył, .KOI~ISJI sprzymierzonych z~5t~: naJeżałoby o~;losić. Księstv/i) Poznańskie,' jak?/~
Dwór I nasze pozyCJ~ na prawy!," Skrzydle.,
wlcmc, .0.l<:ucletlstw . popell1lonych w pro wlI1.Cj I samodzielną republikę, kt6m potem sama pO$ta".i~
. G:upa,z~chodn~a:.. Kopal1lcę ,ostrzell\\~ała . P~znla.IlSI'lel przez. powk6\y na ob~\Va(~Iach l1Ie- nowi z kim się met złączyć (moż~ Z Niem~ami). SQ~:·!~i
~rtyleTJa ~JemleC1H\ slJm~ po, połudmu, 11~· k~ll<a ~1Jec,(Jc~. Zallwa7.Y~ nalezy! - tWierdZI m~mar'l jusz polski z. (}alicią i Litwą, kraj:uni Baltyckie01L!;
mnych Wiosek padły pOjedyncze granaty l mmy. Jtlł - ze ten materjał to l1IeZllpełny, gdyz Iw- i niemiecki"'ni byłby szczę'"ciem dla . • całej EU.!1
W ll?cy ~zynność artylerji niemieckiej pod Z~ą: munikacja z !lie~ieckiemi obszarami obsadzonemi ropy.~'
. '"
,:
sZyl1lem I KopailJcą. Poe! KaInem odparto mnleJ- \Pl'ZęZ polak(J\~., J~st przerwana,. Generał Hamer-· l.. . .. . .
• . .'
.;
sze ataki rJiemieckie. Marjanowo obsadził' nie- i stem zakói1czył~ że koiiiecznie należy 'położyć ! rA\.@ )'iJilg łe ł z,mh1".:!1Hll1S Ja l:1Zll.Il D J~h~.1l]}l'~~
'przyjaciel. Pod, Lesz~e~ nieprzyjaciei nnogót l kres "nieludzkiemu" ppstępowaniu polaków.
!{ra!(ów, 25 lutego. '(PAT,) Ukonstytuował i
'.zachowywał się sp~koJfJle.
"
\ (Byl?~y to wsz)'stl:o bardzo w,ii1ror!odn;" gdyby: się tuta], komitet obrony Spliu, Orawy i po~d~ala•..
Grupa po~udl1l~)Wa: Wyd,aw~ t1IeprzyJ~· l !,?a'lcl a. na w.tasnel skórze,' m~ zilz~a}a . "ludz- Komitet przygotowuje memorjał, do SeJ~}Jł
!\tleJ obrzucał ITII112lTI/ •• Przepraw/.ł Się na ws~hod ) kIego l łagodnego obchodzcmJ SIG: memców l w sprawie nadużyć i gwaJtów czesl\lCh na Spl~lI·
4Hll tej wsj przez Orlę J zaatakował .Kubeczki. Po . Przyp. Red.)
. i Orawie.
'
,

Pal'yi,

25 lutego.

l wra;~enic wywarł
I'
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l1Ii

przekonać, c.. y
~llIcy są gotowi
....".-=-walki z niemciilmi i zastosować si Ił
T
t
• ,'''d':''" A ,,~. "'.,.
W
Eks t. •
do decyzji marsz",łka Foc!lIJ. co do linji demar-"
ycn co. ~ .sŁa.r.eJ, WIt; :"I,nlt;o ~"IJ~I prze~ ! 1:10J!.ę" ~komllnikowflć si~ z as;r;~
cClCnCją
kacyjnej. Naliu:e wbdze cywilne i wojskowe czt~ry I,ata .bal",ę sWJeclh 1 na ~I~J ł?S [01sKI no- , OSobISCle.
.,
,
.
wyraziły CQ do wr.lrunk6w podyktowanych prze,'l: I weJ oP.I:rIl11: nie, bacząc . . na leI\CJę,,l,aką ,nam p~", I
P!'I?,SZę }Vaszą El<~cel~I:CJ~ o ~dZł"leLł1~r mI
Focha życzenia wskazane interesami ludności. l zostól~l~.. 1~ls,torJ~~ mQ.:.c \V~eszcle ~ ~~zeko~aJą nil, p,rc,Y.~z;[O~;~ ~wego b~l)gO\Ora\~leó.~!,va, a ~",:ł~
Genera.ł Dupont p,rzyrzekł życzenia te przedsta- I o f~~,,~> W?SCI ~!i ",go domu habsbur;:.kl",go lIsty" da!.ą c ó- :1.tnQ':,G w Bo,g~ l w reailz~cJ,1 ,wszys.kl~h
wić. Wobec niekarności I-Ieimatschutzu wszel- " pOOlzej przyto,~"one.
dąmo-:cl na,szego nat odu, pozostaję zawsze od- ,
kie zmiany linji bojowej są n.iekorzystne. KoPierwszy list pochodzi z daty lS-go marca ł dany I wdZięczny 'iti. Eksc.,
'
misarjat wystosował na ręce generała Dupont 1918 r., a, w!ęc w miesiąc po pokoju brzeskim.
IV~llló'lmJ rotmIstrz.
umotywowaną prośbę, aby ententa zaopiekowa- Oto brzmIenIe, tego do!<ume,ntu:.
.:
A oto list druJ~i, także do metropolity Szepla się naszymi braćmi, zabezpieczając im swo'Ek;celenqo., ZahJJę 11leZm!ernl~, ,zem nie tyckiego, pisany przez arcyks. już z jego przy ..
bodę polityczną, a zwhszcza prawo swobodne· mógł. Się spolkac .z '!łaszq Ekscelen9Ją I że mu- sz.łego "królestwa".
'
go znoszenia się z cała resztą PolSki.
1 gzę plsemnw doOlCś(: Mu o rozmaltycll
nowiAl k d
I 26 k . t' 19·18
~
~
nach zadowalających,
powiedziałbym nawet
e san roWSI:,
'wle ma·
.
, K~~dtag~ op!11\'ll:lI!a mi !egg~CiZęs©~e"
szczęśliwych. Na każdy wypadek hczę na zu.
, Eksc~Iencjo l Proszę \'1.
przyjęcie
Paryż, 25 lutego. (wł.) Sazonow i Izwolski l' pełną dyskrecję Waszej Ekscelencji.
Podział mOich na)szc"erszych podziękowań za list przyjeszcze nie zaniechali dawnego systemu i wy'l.ys- : Galicji jest rzeczą ostateczniezadecydowilną, stany ~i łaskawie w sprawl~ pomocy. której
kując duże wp,ływy chcą jeszcze szkodzić Polsce. I chociaż; data jego nie jest jeszcze oznaczona. potrzebUje ludność Galicji w:;chodniej. Uczynir;
Zapytani jednak przez naszą delegację, członko. : Jego cesarska mość był bardzo ządowolony ze wszystko, co w mojej mocy, ażeby tej pomocy
wie komitetu paryskiego wyjaśnili, że wpływy te r swej podróży. Tak sumo był zadowolony u'!zlelono. D,obro mIsze go dzielnego ludu leż;
niewątpliwie są, ale co,4ziennie mal~ją: Te wpty.~ I z mojego sp'rc~\Yozdania. Niiljleps~ym dowodem I mi na ser~u. Dwa ty~odl~ie temu, mniej więcej
wy radeby doprQl,vadzlc do czynnejmterwenql tego Jest, IZ Jego cesarska mosć akceptowa t i byłem wzywany do WJedOlii przed Jegl) cesarską
w Rosji. Tymczasem L10yd George oświadczył ' moje wnioski. jak np. co do mianowania gen. i mo.ść. Obecni.e jestem znowu wśród dzielnych
w parlamencie angielskim, że każdego kto poszedł l Fischera na komendanta żandarmerji. .
Ileg)O~Ów ukral.llskich Ilad Dnieprem. Kraj jest
Dónos,z~ jeszcze lIlaszej Ekscelenc1i, że wy~ :z~ruJący. . Mleszk~ńcy "tutejsi są pra~dziwie
do Rosji spotkało nieszczęście.
''I''
"'
D
n
, Jeżdzam dZlslaJ do
Odesy. jego cesarska mość sw:adomyml UkraU1catm. ZachOWUją Jesz.cze
G;:dtlHł'iln~1iilt~CIl 'łfIIll !&lIO!!nW.!iiP'J[g.
w swej dobroci powierzył mi dow6dztwo grupy, II wiernie stare tradycje z.aporoic6w.
jestem
Beriin, 25 lutego. (pAT.) "Vossische Zei- utworzonej z bataljonu piechoty ukraińskiej sz.częśliwy, mogąc być wśród nich, gdyż jest '\
tUl:lg" pisze w sprawie zamordowania Eisnera, '(austrjac!dej) i z l~gi0.nu austrjakiego, co mnie l WIele .d~ zrobienia. ~z'yskałem już przyjaiń luii było to ostatecznym hasłem do ,wykonania naturalme uszczęsliwla bardzo. Jego cesarska dtloŚCI I atamana mieJscowego. Tu nastr~cla
dawno jUiprzygotowanego planu odwotania mość powierzył mi to dowództwo z własnej siE: dos~onala praca. Zajmuję się bardzo pilnie
republiki kGmunistycznej.
.
inicjatywy. bez mojej prośby nawet; Jego ce· tworzemem korpusu wolnycb kozal{ów. Pro5Z«:
D
•
•
~ ~Ir.
~ v.... • &
sarska mość odnosi się do mnie z łaskawością' VI. B. o wybaczenie mi mego brzydkiego pisma,
n ~Jl.':?hHl:(iZa\!m!l~ lPaUlJ' if~Ol!Jł."'2t'lldl"
bezprzykł·adną.
Poza mojemi \ czynnościami a~ mam wiele pracy.
Wejmar, 25 lutego (PAT.) Generał Marke, czysto "V0jskowemi polecił mi, rozwinięcie akcji
,Pozwalam sobie zapewniĆ, te %almę się
~omendant wojsk przeznaczonych na z~bezpie., politycZ(lej na Ukrainie. Jego cesarska mość z całą gorliwością niezbl\:;dną sprawą Galicji,
.:zenie zgromadzenia narodowego, zawiadomiJ' pod tym względem pozostawił mi zupełną swo- wschodniej i proszę o przyjęcie wyrazóW' moj ego'
tutejszą Radę źolnierską, że na rozkuz kOIJlendy
bodę ~ziałania. Jest to tylko nowy dowód jego , oddania się i wierności.
.
11 korpusu w tych dniach tutej:3za Rada żot- zaufania.
".
Kilka miesi~cy później w jesieni 1Of8, WIlN
n ierska będzie r~związana. *
Mam nadZieJę, ze IN krotkml czaSie krok hełm, rotmistrz, kiedy AUstria siQrozpadała'
po kroku zdołam uzyskać wszystko czego sięafcyksiąte bierze czynny udział w ukraJńskin't
Wejmar, 25 lutego (PAT.) Wczoraj po pot dotriagają dzielni Ukrai6c.y. Mam wielką. ufność zamachu stanu dnrd 1 listopada 1,918 r., w celu
Ddbyło się poufne pO;;;iedzenie gabinetu, które :v przyszłość. Jestem prawdziwie· szcz:ęśllwy.
opanowania Galicji wschodniej, a wład1;e woj~
trwąfo do godz. 9-ej wiecz.
' z e mogę zakomunikować 'W"aszej Ekscelencji skowe austrjackie udzida:ją swego popa,cf-a te-'
St~;,mp~Qwanie bau'&lanot'>i,w wszystkie te nowiny. Załuj~ niezmiernie, iż nie mu przedsięWZięciu.
c:Iily ruap;'u1 t
b
m
! " !_.me
lt
OpO!l1, 23 lutego (pAT.) Rząd czeski zamkn~ł
II"
Ił·
To tetuczciwłej,~ ,gdy m,p,. odr~u
mpełnie [~ranicę do NielTli~c. Pow,Pdem tego
!laznac~ cen~ ~łl tUt pa~ z-:papierosa,mn
~a rząJze nin jest ostemplowanie przez paóstwo
t da wyzsze procenty, ~ tym 2:Mtrzeteniem, teJ
:z eskie bankot6\\'.
za pohieranu.,ceuy większet spr~ająq ulegllie:
'!f aL '~:~';.':9 beJf drl!.du..
1
Po niemcach przejąl nasz rząd tynlCzas(}Wy karze.
. Nowy lork, 25 lutego. (Iskr.) Na zepraniu! m?nOpOI, ty~uniowy, P~lcga o~.na tern, ~,toTymczasem w okręgu: łó<b:kim.ffiematytuniu:
~lektrolcclinjk(iw w Nowym Jorku przedstawiono: Jar, któl~ I~ąd 1;dobędz!e, ~daJe hu:rtowmkom niema papierosów.
nowy projei,t telefonu bez drutu.
W nowymI o sprzedanIa.. lostępuJe taK samo Jak .4a cza~ząd nasz kupcom Rie"POZWaIa sprowadzae\~
p rZYI'7.2;dzie g:łos ludzi przechodzi najpierw po~ s6w okupantow "~ywał,o. .
'
tytuniu. z Rosji. Podobno na pograniCzu Polski~:
nad sialIi,! drucianą, a następnie falami ele:~trycz.
Ale .okupa2L.!· wypąg~1I z h~go ol~r.zymje stoi 7 wagonów z tytuniem lłkraińskim i telt-;
nemi dochodzi do telu, Odpowiedź idzie najpierw ; s~my, Sam Oi~rElg łodzk~ ,da,!"ał
60 mllJ?n~w szwarcują źydzi drogami prywatuemi i'Nłotą do-i
falami a potem po siatce.
?Dr?tu za tytun, a wydat,(1 nie by:y ~byt wl~lkle, I Królestwa i GalicJi.
"___
f::dyz ten towar, przychodzący z NIemIec, am naTytuń i papierosy bt:dą drotaly.,
If'!
JlL
iii
w~~ ~tczypty tytu,niu nie ~awierał1 tyl~o liście
Czy nie lepiej., żeby rząd otworzył granic"j
I~ a~1D1;I;ory WyJMUa 1!l1)1 Ii'l
..../lSOIOWe, lub Ż Illnych roślin, n~polone nIkotyną.
dla tytuniu, a tylko śdąg-ał za banderolfł, nak,ła- I
Tym sposobem okupanci wyciijgali z pola~ daJ':nc rrrube kary za "'P """d" f'It;r ....t ...
hL
ków w samym okręrr, u ł6d~kim naj'mnie]' SO mi- tuntu
ban"'-r....:lj·. .. rl...az ...-~v;:JV-W I ~:r
. Minis{erjum skarbu wydało nowe przepisy
F.
U:C Uł
o kantorach wymiany pieniędzy. Na taki kall- Ijon6w czystego zysku.
.
Wtedy nie opłaciłoby sięk:tłpcowi sprzedawać
tor odtąd wydaje pozwolenie ministerjum skarbu.
Rząd polsld przejmując tytuń, przejął r6wno~ tytuniu ni-eco banderolowanego, bo lCosrtowa,to~ądlłOa jest kaucja. Istniejące dotąt kantory f~~:ei:u.j system pruski w prowadzeniu tego by go to pozbawienie sklepu, patentui got6',vki,
iP-qgą na dotychcz:~sowych koncesjach istnieć
a j esz<!Ze przytem groziłoby mu'wi~zjenie.
~,p 1 maja, potem muszą wyrobić s0bie nowe J
O~daje on tytuń h urtownik0J!l z. 12%, co
Jest jeszcze Jedna anomalia 'W naszym lHn~
~:pzwolenie.
Wy~osl na pa~zcz~ 80-0 fe~igoweJ . mecałe 1.~ dlu przyborami tytuniowemi.
i,;.'
femgów. Pon,I~\yaz h,urtowmk musI. odstąplc
Niemcy nIe chcąC; aby w donm·~towyn
. t.
1~ proc. detall~Cle" .prze~o ~ sam zarabl~ na ,tern wano sobie papierosy, wydali fOł!po-rządzenie, że'
~gromny
I ?,i\oło. 1 fen.
l sz~sc dz/es. Sumy
ta.c I1Ikłe, banderola na l;!OOO gilz, ,kosztował ma 25 mk.:.
:, , _
,:,e me, pokrywają koszt6w, do których trzeba !
W okupaCjI austrjackiej tego' podatlcu nie
.,
włączyc dobr~e opłacony przewóz.,
I b-yto•. Ponieważ obecnie okupacje miesi on
. . , .
, .
Ik',. \Il kopalnI n~~ty w .MęcI.me, ~ow. Krośme~l;
. HurtOWnik przy tytunIU przed WOlną zara- przeto wytworzyły się takle stosunki rew kr
I' lego, obok staCJI kolejowej jedlIcze, własnosc blał 15 proc., a detalista 35.
łódzkim ist i ' ,
"
~ ęgu,
,lrmy ,,1. M. Waterkyn", po dowierceniu szybu
Dziś wiElc kiedy wydatki znacznie zdroża-ły w sokośd ~5eJ~~esz~ze banderole ,na. gLlzy Y',
~9d g.łębOk?ści 800 metrów,. nastąpił onegdaj przy obecnych' rabatach istnieć nie jest w stanie: 'm~żna kupić catY 1 ~O ~~~. ~ ~r~lotrkowle
~a z:vyczólJny wybuch gazu ziemnego, z wydatZtąd. to poch,odzi, ze paczka tytunią kosz·
Zt d do okr u' ł6d'
"dz' 0)1.
"
~O~Clą 224 metl'ów sześc. na minutę. SZlIm gazu \ tlljąC 80 ren., musI być sprzedawaną znacznie szWarcągilz z Pi:t~kOW z.kkłO ~ i"",~lb~z=
~y uchowego słychać na odległość kilku kilo- drożel. , .
i to same
'St
a, Ja y
n eu:Y.o- Je
WO.
•
~ętrów. Jest to wybuch gazu ziemnego, po
To są stosunki nienormalne.
Jedo I npant
1
~anym w Siedmiogrodzie, największy w Europie.
Dobre to by.ło dla niemców. których nie 'ak wiele y 1 s
sprawa tytUlllowa, ~k;a.
9a!, l~en. ~tzedstawia dla kraju ogromne zna- i ?bchodzi,ło. ~ic więcej, jeno o wycią~nięcie swo- Je Łatwo ;'~lo~~ ją ro~~t~segm. "g bz~~~~~eme.
1Ji
,,,,enIe
l Dogactwo.
Ich 60 mllJonów z obwodu łodz;klego. Niech
. " d .. .
, y nąc,. y y ~ano
/. . Roczna produkcja tego . jednego s,1:ybu wy- tam sobie hurtownik i detalista co chce ,robi
~pmll o. wlel~ w naszym ~raJtl fabrykantów;
if;feSI rzeszło ~OO mil. ,metr. s~e~c. (10 r~zy ździera,.byleby oni wyciągn~1i . sw.oje pieniądz~ t;r~i~~lwn~~~;ml rf~~~~zy ~:?~:iYf%:'~rf:i!l·,
'\:'il
e W~7astkle gazownIe w GaliCjI produkUJą), za. tytun. Ale polacy musz~ 51(1 liczyć z pewną !' Drzemysłu w kraju leży na ;ercu
(J
;t~rtl P~WI~ a 200.000 tonom' (20.000 wagonom)
etyką handlową i dbać Q racjonalny rozwój'
.
•
i:!.....a illlennego.
. kupiectwa.
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t kin 5 mk, Trojanowski 5 mk., Gemza B. 5 mk., Gemza
Forna1czylt S mk., Wysocki 10 mk., Klaczyński 5 mk.'
miasta r.oclzi , .J, 5 mk., Janiszewski 5 ml<., Kucharski 10 mk., La.. , Łada 1 mIr.. Jankowsl~i 20 mko, Walczak 10 mk.,
cl!owski [) mk" Matusiak J. 5 mle. Matusiak Vi. 5 mk~ . KWilltkoWsl,i 10 mk., Kędzierski 7 mI,., Wróblewski
praćujący tlIl, 6l::ladzie przy ul. Przejazd M 62 sldagają:
O~trowsk:;t 5 mk .. Skoneczka 10 ~lk.,. Szperling 5 mk,
20 m1\:.. !{amj(lski 1 mk., Górski 20 mI;:" Wasile\.\1ski
Orzecho~,,$kl 10 mk., {{aucz 18 lnk.. Nietz 10 Illk,
:~\ awrzymak 5 011'-, Zając 5 mk .. ZeJewski 5 mk.,
5 mk.,' BaranoWski 5 mk., Ła\lliński 2 mk., Czajka
Liehi:;! 5 ml< .. Bi".an 5 mk., Gogolewslti 7 mk" Punie:\
/Jelonka 5 Iylk., Ziemiflskl 5 mk., Zmek 5 mk.
2 mk. i 5 rh., NaWrocki 5 mk" Czarnecki 5 mk., Le ..
&Id 7 mk., Rzdelski 8 mlc, Adamiak 5 mk., 13alcare
, RobotllJc:r: nHlg~lzynó\\lłódzkiego komitetll roz'
wandowski 5 mk., DemboWski 10 mk., Graba 5 mk.,
l) mk., Blisld 5 mk., Boruński 5 mk., Ciolldewicz 2 m!:.
JZHllu chleba l mąkI składają: Kapica 5 mk., ROgil1Gki
Walczak 5 mk., Siemiński 14 mk" Rejnisz 10 mk.,
Garus 2 mk., Garuszyński ts mk., GoslaWskl 2 mk
1 mk, Tomczak 2 mJr. Gusta\1{ski f) mk Idow3ki 10 in
Wilczek 6 mk. sr., CIapa 5 mk., Komorowski 2 mk.,
Gracz)'k 5 mk., Karpiak 4 mk., Kielano\l1icz 5 m1,:.
Kindzierski 2 rolt" Pikata 10 mk.," M.~jchrzak 2 1111\:: JGlkiewicz 5 mk, Rejsdorf 5 mk., Wyrębski 5 mk"
KOWJllczyl, 5 mk., Kościtlk 5 mk., Kubiak.5 rok., M..
D,ygas 2 mk., Szczerbicki 2 mir" DC;bo\\)ski 4 Ink"
Arent 5 mk, Nowak 5 mk., Pawlicki 2 mk., Wii§niew.
iewski [) mli., Michalak 1) mk.. MroezlwWski li mk
Llampe 1,50 mk., TrzeszczYński 2 m:c" Galkie\\)icz 2 t;L, ski 4 rb. sr., Kona 2 n,k., Wrędzierski 2 mk., Wrób.
Nl'llewajczek W. 5 mk., Nalewajczek J. 5 mIr., Olltu:;
:.13zczak 2 mk., Tar~owski 5 mk., Tr;!ewikowsJd 2 mlewski 5 mk., Grelowska 5 mk.. Blanc bracia 10 m1i:.,
5 mk., Olubek 5 mk., Osędo'lllski 5 mk., PiechuL!.
lchimke 2 mk., Papl'ockl 2 m i t . '
' I Kielbik 5 mI", BelwIarski 5 mk., Dlltkiewicz 10 mk.,
fi mk.. Pisaiski 5 mk., Prycz li mk., Różycki 5 mk.
Zebrane przez Majstrów' kowalskich: Waiter znalezione 2 mk.
Talarek 5ruk., Włodarczyk 5 mk., Burdelak 5 mk.,
10 mko, . Sztekmi1ler 5 rb. sr., Gorzkiewicz 1 mk.,
Zebrane przez pp.: I'Ieidrych i Jassa na herbat~
Ziemiflsld 5 mk.; Karowski 5 mk., Skoneczka [) mk.
Urzędnicy i robotnicy sklltda węgla przy ulicy
O!!In~J\)kl 10 ?1k., Wróble,,;,ski 40 n,lk, KoziiJski 18 m.,
ce, W Chórze Woty\\)owym przy k03ciele Ś\l1. t'\ nnJl
Węglowej Ni 5 sldadają: Pawiowski 10 mk., RundbaNIeWIadomsIn 5 mk, Kublak 10 mI:., Psykowski 5 m.,
\\l Zarzewie, 71 mk. 50 f.

~'<Ia oblPOńoow Lwowa.
UrzęanlcY i robotnłcy magismtu

I

sprzedflję,
szafy, Inlotrzebny llCZCrl do kraWca z
kredensy, sypialnię tr początkami. Piotrkowska 182,
machani ową,
kas\, F. Mllieranowski.
81)3-:5
sklepową. Piotrko\\lslm Ni! 108, [~-otrzebny zdolny czeladniIc·na .
Przeździecki.
.
r Wszell,ą szewcką robotę. P.
807-5
Skowroński, Nawrot 8.
850 1
notrzeimy samotny człowiek· do
9!.)Meble różne: szafy, lóżka, !f' pary koni, umiejący praco';
RolA materace, kredens, stót, krze· Wać W polu.
Srehrzynska: 47
sla, otomanę, lóźeozko dziccil1~ (Koziny). .
826 2
I ne,
kołyskę.
sprzedam tanio.
hloszu\~Uję
umeblowanych
~5p().'
Piotrkowska 225-5, l p. front.
.
815 5 rkojów z Imclmią kąpielowym 'ił
okolicy Alei Kościuszki. Oferty
81~
[Ouchalter rutynowany, samo- "UmeblowanYI'.
llJ dzielny do interesu to \·carO\.\1e- ('klep ową szafę. stól, zegat'
go potrzebny zaraz. Oferty z ~ kucheny sprzedam. Andrze849 l
kopjami świadectw i rderencja- ja 5S - oficyna.
mi prosimy składać pod "Buchal- ";';Te:1otypistki, maszynistki-,
ter" W Administracji. 784-2
~ kretarki , buchalterki i biuralistki zostaj{! szyol>:o pt·zyspo.
niana, pies policyjny, czarny z sobione do objęcia posad j)iu~
iJ bronzowymi nogami, 4-0 mie- owych. Kllrsy' bucłwlte ryjne
780-72
sięczny, zaginął. Łaskawy znala- Piotrkowska 79.
, zca zechce. odprowadzić za wy~ il-j;ią~r~ie s!(~e~,i)-;'1';;ZU::
j nagrodzeniem na Przejazd 15, do U pelnie nO\.\1e jest do spt;~eja.
I GieIicha.
786-1
nia. - Łódź, ul. Staro-Zm'ze wska 19, u gospodarza.
851 o
o sprzedania "magiel Wraz z
y;ezdzając tanio sprzedt'lm 2
ur~dzeniem .domowym. Ul.
łóżkn z materacami, szafę i
Ki1ińsklllgo (WidzeWsIta)
123. lampy gazowe. Nawrot M 2, m.
788-2
25, od 10 do 6 wiecz. 834-3
gubiono wczol'aj wieczorem
i
sprzedania mleczarnia z o..
lla ulit:y 'Widzewskiej za pocz, . biadami (zar; 5000 tysięcy),
lub do WYdzierżaWienja na dOf:io- ta, kołnierz biaty ango rkoW}!.
znalazcę uprasza sJę
I dnych "Warunkach. Cegielniana °lfczciwego
odniesienie do czekolady
I Nil 64.
809-1
"Fuchs", ul. PiotrkoWska Na 67.
hotel 'Wiktorja, za nagrodą.
fortepian do sprzedal1ia. Rad·
8~10-1
, wflllska 7, front, parter, na
aginął pies doberman, maści
prawo, mięrlzy 2-5 po po? 7852
= bronzowej, podpalany. Usz1
i ogon obcięte. UczciWY znalaz..
urowa Gldenbm'g, czystej rasy, cę zechce odprowadzić za wy·
n do sprzedania. 25 litrów mle~ nagrodzcnialll na ul. \\lólczańs!(1!
.1 ka na dob~j również prosięta 139 do Grzegorzewskiego. 803 2
rasowe do ~no\l1u. Kwiatkowice, ~ ti'iI~)~ mk. potrzeba 'nI'). l-szy·
, probostwo.
815-3
ł<ll,'l,nJ U .Nil hypoteki. Oferty W
Rozwojn "I Gl<.
803-1
aWld szkolne sprz~d~~. 'Wia.--===.
domość:
Radogoszcz, ul.
Zagubione dokum811YY.
827-5
'Wspólna 11, m. 1.

,.lU

I H·

Mehle

16żka,
'dębową.

I

OGŁOSZ
Rada Szkołna~ Okręgowa m• .Łodzi, zgodnie z art. 34 § 7 HPrzepis6w" niniejszem ogłasza konkurs na stanowisko. młodszych nauczycieli w miejskich
szkol'ach publicznych z wynagrodzeniem, oznaczonem, w Tymczasowym Dekrecie
o stabilizacji i płacy nauczycieli z dnia 18 grudnia 1918 r. i uchwały Rady Miej·
skiej z dnia 8.1.19 r. oraz Magistratu m.Łodzi z dnia 12.I.19 roku.
. Reflektanci winni do podania dołączyć niżej wymienione oryginalne lab
urzędowo uwierzytelnione świadectwa wraz z odpisami:
1) świadectwa szkolne, 2) świadectwa zawodowe, 3) świadectwastwi.erdza·
jące liczbę lat pracy w zawodzie nauczycielSkim, 4) świadectwo lekarskie o sta·
nie zdrowia, 5) świadectwo o stanie cywilnym, 6) metrykę urodzenia, 7) metrykę
dzieci, 8) życiorys, ') świadectwo przynależności państwowej.
, Podania należy sk.tadać w kancelarji Rady Szkolnej Okręgowej fi. Łodzi,
ul. Srednia 14, lokal Wydziału Szkolnictwa, II piętro, do dnia 20 marca 1919 roku.
UWAGA I. Podania,' uchybiające kt6renlll~olwiek z wyżej wymienionych
warunków, nie będą brane poduwag~.
'.
UWAGA IŁ Swiadectwa lekarskie o stanie zdrowia wydaje bezpłatnie Sek·
cją do Walki z Grużlicą przy Wydziale Zdrowotności Publicznej, ul.. Dzielna 28.
UWAGA m. Oferty, złożone poprzednio, a niellwz:ględnione do dnia ogło
szenia kpn kursu, uważane będą jako nieistniejące, wobec czego reflektand,pragnący,
ubiega~ si~ o stanowiska nauczycielskie z mocy niniejszego konkursu, winni
złożyć POnQW;Ue odnośne podania według wymagań niniejszego konkurSu.
'
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Podajemy do ogólnej
MARCA to h. będzie wynosiła

l

II
włącznie ł

Z

pndatld'em na necz miasta.
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551-1

Dyrekcja K,01ei Elektryoznej

ł..ódzldej.

uaszynis tka. pisząca biegle i ,lf'łIzeslaw Bielawśl<i zagubi! paszt~
ortograficznie na maszynie b .port niemiecki, wydany w Lo'775-2
może otrzymać posadę W Okrę· dZl.
gOWej Komendzie Uzupelnień W j\Iiiim Lajzel' HerszenkrafCza.:
\l,JI gubi! p!lszport iliemfeeki, wy... ·
dal1y w Ło(~zi. .
821. 5
~cekMajer
Goldberg
zagubif
' Meble nowo i używane s,rzedaI paszport niemiecki, 'wydant '.
l ~. ję .po cenach najniższych. w Łodzi.
I Stolarnia Orla 25. 671-:11 pJarol Ajtner zaguoił kartę829wę2'
1
i\ głową.
822 1
MieSZkania w śródmieściu z 54 pokoi, światłem elektr. lIlyfka Willler zgubiła paszport
n niemiecki, wydany w Łodzi.
i wygodami poszukuję od zaraz.
828 li
Za wskazanie odpowiedniel!o ~"""",,-zY-:-:!""'b-er-g-~v-'l""a""dY-'s-ła-w-z-g-'-a-b"';l! ~
mieszkania mogę dać wynadl:O",
I dzenie. Oferty proszę składać v gltymacJę czerwoną zapomo-"
gOWą.
.
.823 1
~tanlslaw Przewoźny zagwi{
~ paszport niemiecki, wydan1
.'
917 1
pOk~j do WYnajęcia Glówna .59. w Łodzi.
WIadomość W składzie Win.
kradzlOnQ paszport niemieCki;.
2 . wydany \11 ł.odzi,' na imię
Zotji Boruty.
855.5
B"IIosZl1kuję dzieria\.\1y młyna wodo -;'e"oclor SzadkoWsltizagubiłpąsz::
r n,ego, za oplatą roczną od
816.!..
1 5- 6 tysięcy marek. Oferty pro ... "_po~Jos)1jski.
aginęła legitymacja, chlebowa'
szę składać w administracji Roz ...
'vydanu na iinię \\liktora Szywoju" sub. "Młyn".
"789 2
mańs'kiego. nil 6 osób.
818-1
lfidszukuję .2.ch PQ!mi w cen. agl'nę!a legitymacja chlehO"Wi'
Wydana na Imię Józefa Bedtrum miasta z kuchnią elektryc~noscią i Wszelkiemi' wygo- narka, na cztery osoby. 828-!
damlo? zaraz. Oferty sldadać
aginęła legitymaci,a chlebowa
W admln,istracji "RozWOja~ '"dla
na imię Marji Zycińskiej, na
pGszuli.{IJących".
790 2 ~ osoby.
823 1
ll!linęro pozwolenie na papiera.
pGtrzebna zaraz kobieta do "'. rosy wydane na .imię SZlIlula
. sprzątania Druga 90, pierwsze A)zenbauma, Kilińskiego 40,
piętro.
782-1
851)-1
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Oferty skfadae pod .M. K.
Nr. 25.
208 l

, ul. Kon~t~ntYDDW!ka .lig}t IfOOa~k:J~~z~o~{' 1~9~~~ci~~w;
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sie zebrać w czwarle1{,
~niłl 27 :llltęgo 191ł) r., 'o godz.
~ rano \\1 s.1di BII"Bllllllillll, ulica
\lrzlF2ria!ah'i1ilillllBa .MI 6.1!.. 558 1
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Choroby. kobiece i akuszel'ja
l' PrzyjmUje od ~7 p. p. 111,: 1

Wiadomo~ RadogoszC2, ul.
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~~d~i~~~aro~~Iir:a;~.Z~5~zaf

ul. Andrzeja

...j

Poszl1m!1d. . . Jest
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~ku~iewi[l

P() Wl.·óeU,
NI'. 13.
Choroby skórne i weneryczne.
proWadzone oaII .... 187Q·· Goa%luy przyjęć: od 9-11 i od
.
WtĘCZYłY i WŁODZI ! 5-1 i pólp.p. Panie 11-12 rano.
AllBdruja J\Ii lO.
52B 4 '
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lódl,' II.I p.aOlJl'lwws
nr. 12u.

Od 9 -lł rano l.()d~ do 7 po. pol.
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IUIr lilaKi Ul
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A A Obrączki
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&lUB".

ślnhtie duży

z ~war;nc:~~F~1;~żn~6 f~~~J{'y
od 40 marek para. 1AT mieszka...
nJiU pry\.uatnem, ·Brzezińska lOj
an Placek.
555 11

Ił '\ Szafy, lóżka, stó~ krzesła,
Mt4t otomo.nę, tremo, maszynę,
f() el S\l-l'zedam. Karola 8, m. 14,
I~Wa oflcy~ I piętro.
795 (3
L 6111
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