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Kl'aków, 27 lutego. (pAT.) Dzisiejsze dzien- . wych\i td. Ma być także utworzone biuro wy~
niki tuteisze przynoszą obszerne sprawozdania, wtadowcze.
pe,'zos,t<.1 J,ące. ~v, Z;V,i a,.7:k ;,1 ',z p,rze!,)row, ~~~onyrn, i nie, A,U" tor powyż;sz,e,l':>,do, ' projektt,l,' aresztowany Bil,~~wno . r~wl;Jaml. dZlClrtlCy ~ydowsk!eJ I Podgór~u. !ing, tłoma~zył Ęię, że był to projekt tylko teoDz'ten~:kl, plSZ.';l, ze od. d~uzsf~go <:Z41$U był~ Wl~· rytyczny. Ze nie byt to projekt teoryiyczny,
~l?mi)sc, 12 w I<rak0;Vle 15tn~CJe tajnaorga~llZ~Ja . świadczy o tem znaleziony magazyn broni." a takzydowska. Gdy W ,lIstopadzie r. u. orgaOlzowa~ .że .. Pouczenie dla szeregowc6w". ,
!ID

straż ob'y'watelską,. tr:zebabrło ,lO

?lli,

aże?y

Hasłem

do mobilizacji

zawiezl'!>nycltoboma pociagami da·

!I rów z WIelkopolski dła Lwowa.
Ul;it\ll;
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miijon' koran.
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N'a moc.yrozkazu Ministerstwa Spraw 11101,
skowyc:h. ws~1lde samochody ł motocykle i"r:,'
walne, nieT,ąrejestrowane na1eiyprzysyłaćdo

r0

jestracji do Autonaa:eloictwa Okr:l;gu GeJleralneP'G

będzie słowo "Bom--, 'ł':6dzklego-PasatMajeralł ~6dź. Wł'aś~ij

Ją llruc~omlc, Naton!Hist w dZlelnrcy ~yd<?wsklej, podawany z ust do ,ust. Mobilizacja r.ozpocznie oele samochodów mectyJlilyc:hwinni POdat
w przecIągu 24 godzin posterunki, strazy zydow- się na rozkaz komendanta.
w celu rejestrac:ji dokładne darne jako to: marki
skiej objęły s~voj~ s!anOWiska. !3yła. wiec lt;ż
Wrazi e alarmu wprowa.dzają dziesiętnicy swo- SiIDłochodu. JIl! motcrn, iiOOł cylindr6w, ilość fi!
'vV tedy org~mzaCJ? zYd?wska, kt?ra mJała bron, ich ludzi do zbrojowni i oddają im broń oraz p~ ~ i 1U8!Kę magneta, typ karoserji, ilość osól
a zilpa:;y tej. brom P?wlększy~y SIę przez dostar- po 10 '.naboi. Wyszedłszy otrzymują 'jeden gra-' Inb tono, ~oz:niat"·gum.. kołor samochodu, da~l1)
cze~le brOni wszystkIm ~traZOll1 przez zarząd nat r~czny. Pierwszy pluton obsadza mosty na n.ume,r. poliCyjny łnł? Okupantów:. adr~;;. Wł:1S':11
,woJ~kowy. Gdy. przed. med~\~n.Yn: czasem. wła- Wiśle, drugi będzie mu srużyJ za rezerwę, trzeci CJela l ~CJonowarna. Pr~y reJestraCJI nale.z!
, dze ząclaty oddania brom, straz Jej me ~wr6clła (?l) i czwarty pluton ,zaś, rozW,illie się ,w linję tY,ral- prz~ta!"V1C. dokumenty st'PJ!l~rd~ają(.:e prawo w.ra1
Z te~o powodu nakazano n~ !<azmlerzu! Stra- jerską. wzdł,ui Iinji' kolejowej Grzegorzki, armja sno,SCJ. 15axdy sa~Qchód. zareJestrowany o Łrzy'
dormu I Podg6rzu znaną reW1ZJ~. któro: me .tylko studencka zamknie kordonem ulice Listopada, zje- ł mtlj.e Xa l ~~~ resestra<'"YJuą. ,
"Yykryła ogromne, zapasy. ukrytej brom ale I. roz- loną. Sebastjana i inne. Specjalnie oznacione r
W~ClcIele §!DOchod6w.. zg.tosz~)J1~<.:h da
liczne magazyny zyv:no~cl<?we, a t~~ przyn!osł~ posterunki obejmą telefony alarmowe, \Ilymie- I ~jes~aąL, k!6rzy meotrzymah ~art. \vmm z>~łQj
pozytyw~e. dowody JS~nlen1a zbrojnej orgam.z<lCJl niem są przytem ludzie, kt6rzy obejmą telefon SIC SIę. po me, dG AutoSlnczelmctw2l. Okr. Gen.
żydo\':s,lCleJ w. KrakC:\V:0. Jeden z na~xeJl1Ik6w i nazwiska tych osób. krore telefon' b~dą. obsłu- I Udzkic;go. Kuch sa~ochodów prywatnych jeS1
b~ł o!eJakl JalC~b BI II lU!:!., dok!6r pr~w l porucz- giwały.
,
wzbroruony.bez speCjalnego na to. pozwolenią
mk 40 ~u,ł~u Plechoty,y~zydzJ~lony J;ak~ :nst~uk~
WecUe zeznań setnika straży obywatelskiej, Aut?naczełmdwa Okr. .Gen• .r..6dzklego,!(l~N
tor, do .,trazy, obywat,eJ;:>kleJ 7 I ę d~Ieln~<.:y. ,L.,n~. rlenryka Blumbauma, plan ten alarmowy, prze- m~ze być wydane w wYJ~U~owy;:h r.azach. :SP':c,
Iezl,~no ~ me~o pl?Jek.t zbro]n~J olgan~Za~j~ widujący opanowania kolei i mostów odczytany da.z; samochodów ber!; p~}2~wo}~m A?to:laczelmc,
w<?]sko:ve,ł, któl~ obejmUje na raZJe mały.z'ąC1es był przez porucznika Billiuga wszystkim setnikom twa OkI!. Qel.lCi:& ŁódZkIego Jest medozwoloną
~Zlati1111a, ale ktora z..c~asel11. rozsz:rz~ SIę I ~la żydowskim.
'
"
sa'!. 1
RYCHTEIR, puikownik
Inne l\Ola, o kt6rych bIlze] b~dzlemy plsah \'II swoim
't,r ( ód'
'd"
c
i
'
.
6
11'
i.'wtorulczelnik
Olu: Gen Łód 7rr iego
czasie
.
III sr
znaj U}ący, 1 Sl~ paple! w u Bi m~,\,
l~ajważniejsże szczegóły są następujące: Na ga zna!e~iOno także list słll,:_hacza polite,c11f!:iki
"',,=- ....
qele organizacji stoi tajna komenda" a trzej jej ,ł hyowskleJ Henryka Rozeg? pl~any 12 pazdzl~Je~"'If?l"lHłl 811,' ~'!tr.H~,fi,'rt:"'}lil!1,Mi"",l,:"',~~i:.~~,~
c:Łłonlwwie sprawują kolejno dyżur przez 24 gOM nil.ca~. n., a ~ono~zący. ze. tajna orgamzacja me
VtH.lW&U u uHvl\~ij,'W ,,~,:j\ł ~~
dzin. Ona tworzy tajną radę. Przydzielony tam I ogranlcza"s~ej dZlałal,n~cl ,do samel\o, KrakoUlI ~~S~'l!l'f,WIfll~ll ..
,
sekretarz powinien mieć tak dobrą pamięć, aże- I wa. W hsc.le .tym Z;talduJe Sl~ nas.tępu]ący .ustę~
fAi ~'ljI II ~W\lllldl
by. nie potrzebował spisywać protolmlu, prze-',!' Tu powolI s~ę nasI ,Przygot<?wuJą, ale nre t~k
Chowuje on tajnq pieczęć, Intendent zaopatruje J~k. w KrakO\y!e. Tu Jed~ak J.est, tern pomysl~
Za PiSUlóuni:sosnOWleck,ielUi podaliśmy wiaczłonków w broII i inne środki matei·jalne POM mej. bo ~kram~y zaraz Ujl1łą Się za nam1".,
,dom~ć ,o prąd2:ie wydzierżawionym przez elektrzebne do samoobrony. Werbllnek ma sią odZ zeznań lnne~o .areszt~wapego, nazwls~a trOWllłę sosnowHwką, prusakom nil Sląsku.
bywać z wszelką ostrożnością. Naprzód należy FIs7h~~ U!1ger, dowl~dzumo SIę, ze tajna o~ga!~l- ,
O~ec.nie ei~tr?'-,Vnia rozesłała do wszystkich
się poinformować o sposóbie myślenia danej z~cJa zydowska rozporządza?~ zn~cznym! pl e- redakCJI l!st ~łaSił1alący całą tą $prawę, w któ~
osoby, potem zaprosić jei do mieszkania, kt6rych l1lędzml. Mogła .b€l?,lem pła:ClC swoim członkom rym po wledzi,:Ul o, te dostawa prą.du do niemiec
w tym celu musi być kilka w mieście przygoto- po 15 koron dZlcme.
U listopa'la 1918 r. zosta~a przerwan-lil i dupiewanych. A dopieio, kiedy się poweźmie decyzję,
---==
"""""..._.... ro przywr6cono ją po uprzedniem porozumieniu'
w~z\~a~ ją do sekretarza, gdzie otrzyma re~~ulaM.
Cc.;1!':ł.4~ W.;a;;~Mgn,ij]ib, ~tiH\~~,
si~1 z ministerjum*) handlu dnia 1.2 grudnia.
mIn I lormulnrze do, podpisania.
/&,lQJvU
600U'U.Iltt lJIRi:.3\pu.
.
A więc do tej catej sprawy przybyła jeszcze',
Organizacja jest tajna i wydaje codziennie. I
afera ministerjum p. Moraczewskiego.
.'
hasła, po kt6rychczłonkowie mogą sit; poDrugi pociąg darów Wielkopolski dla Lwo-'
'Ministerjum to pozwoliło na cały ten "geznawać.
wał z,tożony z S3 wagonów, przeszedł przez Ko- l!, szeft ", ale co smutniej, nie poleciło przerwania
. Osobna komisja zajmie się zbieraniem bro- luszki. Pociąg ten zawierał 30 wat;!onów zie~ , prądu nawet wtedy, kiedy Pozl1ańskie zmuszone'
nr przez kupno od żołnierzy i oficerów oraz mniaków, 14 wagonów żyta, 2 wagony cukru l było wypowiedzieć wojnę prusakom.
a: Królestwa. Dla członk6wogłoszony bc;dzie wagon odzieży, bielizny. 6 wagonów burak6\v 1 -'-~-klU'S obchodzenia s.i~ z bronią, ćwiczeń .llarmo- pastewnych.
•
i

l

l
I

l

I

=:...w

I

I. :

I'

i

l

,

J

lo

_..
•

,

'

-

.'

:;:;;;=;;;;;:;;;;;;;;:;:==================================== . . . .-..

,~',

,

{

. ,

ROZWOj -l'iątek, drtfa 28 lutego 1919 r.

V).'
.\ =;;;

~.'"

Wi't"~~~~

w da\,sz)'m ciągu dostarcza SLG do.
/łłbryki śl"od~ WV1:mchowycll w Cborawieo{!

n

...

~_..--~-_ -"'''"'"''.-~-'...".

58

.~~

. . . _.-,..,------.

.......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.-H--,.-...~

elektrownia, że prąd na zasa-I
I d:llie koncłsji zbywać mote po Aia mif.is-tem Sasi Słąsku, li mrnlsterjłll'n, !,$Óre wiedziało ID wyd,:i\- IWWCei'lJ, O ŚWiętfi lrlui'ovnoki' ji3kby to. chodziło
nfa rozp~dzenia, nif! Janądziło środków, aby dlli.ś tylko /) laaudel, o sprzed6li prądu!
Jutro odb~dzie si~ pO.lrzeb człowieK:.1, który
'ten prąd mttycbmiast po wybudm F<łwolucji
Zlitujcie ~ ł!.Uh:ię, trochę logiki i szczyptę ; życie peświęcił umiłowanej (Jjczyźnie,
W Poznańsldem wstnym1lĆ.
do1:nę.j woli
I
Na poiu chwały legł dzielny, zaledwie 21-1et..
.

Prąd ten

_ _ _ ... _ ......

Zas.łaullil się
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ma

tł.o gJębclco społeczlle

i cała nadzieja Jeży

posła Grą.bihskiego1 I w tym Sejmie i·.Ul pomocą reform spofecznych
,mat1Szałek poddał' dyskusji, drugi niezmiernie i trafi dD serca ludu ukrairlSkie.go. Początek prze':watay Wloosek posła Admlla w sprawie p.omo- paści widzi mów.ca w odmowie wszelkich rePo

przem6wieniach

cy dla Lwowa.
,
P. Ad.a~ umtllfa~c rlM slW'ier.tI, że napad Ma.Lwów (wganizowali .ul~rai.(~.y. wspomaganI w I&m przez władze byłej Austr}l l NJe~cy.
3v\6wcti przypomina bohaterską obronę Lwowa,
~e posiłkI b)'ty za sJ'abe, aby wroga odli\uJJ.ąć
'daleko po Jłli Lwów. Lucbtoie LwowlA. od 4-ah
miesi~cy nie jest wolną ani na chwilę od ciqg.
lego be~pośredniego niebezpieczeństwa. Niedtr
stateaftooa sił po stronie pol$!dej dalil wrog.owi
.Q:as do :ror,ganizowania wojny raczej partyzantlei, która staje się coraz bardziej zac~e!dl% i coraz
. bardziej pogłębia przepaść dzielącą nas od tego
~arodu, zkt6ryan w j.cd~lym kraju żyć będziemy
Ji z kt6fjID sposób tlilgo w.sp6.ł~ zrut1e:le

'muslemr.

ni ml0d~ienief~' WzYgCh2ówda!11!eC szkOtlkY hal;dljOwtei
Il zgierskiej.
e Icer' .z.<lego. pu'U pIec 10 y

form społecznych

i politycznych. Nacjonalizm
o rzeczywiste siły ulmaińskiego l!I~~. gdyż w~l~l:a ,ta. li ludu ukraińskieukraiński nie opier-J sl~

go w GalicjI wschodmeJ Ole Jest popularna, ale
Austrja, ten osioł zdychający, w ostatnim jeszcze
I momelllcie narzuciła nam tę njenaturaLną walkę,*)
i kt6ra rudsiaj jest konsekwentl1le przeprowadzana
wobec środków, jakie posi~da nasz przeciwnik.
Ukraińcy mają do dyspozycji dość środków 'Wojennych i tymi środkami organizuj'!, przy po. mocy ofJcer6w austrjackich i niemieckich lud,
I pchając go. niestety na nasze karabiny maszynowe. Dzisiaj tylko mieczem moźeby t~ sprawę

Opuścił on szóstą klasę przed czreromJ. la ..
GnmQsik;
ty i odtąd nie schodził
z pola bojovvego, jeno
na krótko porwali go niemcy i za niechęć ku
ich przysiędze, wywiezli clo Modlina,
Lubiany przez kolegów, odważny i zawsze
czynny padt nadStochodem przed tygoJniem,
bud7.ąc ogólny żal wśród towarzyszów broni,
którzy tei~ na własnych rękach. znieśli ciało do
i okopów, a potem wystarali się, aby to ciało
I odesbć do todzi.
I .f'~ódź poraz pierwszy cała wylegnie na.
poi:eĘnanie pierwszegobohater~, o,ficera Alojsk
polskIch z Imvuwych walk wscnodl1lch, którego
! ciało mogło być sprowadzone tu na miejsce
i wiecznego spoczynku'.
,1
Załobny kondukt wyruszy z kokiof:l SIV.
Krzyża w sobotG o godz. Z-ej po po}udniu na
stary cmentarz katolicki.
.
Cześć [:'opiełom. tego, co poległ za OjclyZn'il

I

I

rozstrzygnąć.

.

,,1 fi"&ub!lJl1!ll i bejję

si.". • • .

'.

I

Ibmk.Jł;r ",klN)ja~j.
I ~as:(:p1l1.ezabie~a gł~s p,Smulikowski,(P.P.S,)
Do tej pory brak bym p.o naszej stronie i stwleruza, ze opil1ja n'll:sta L\:~wa, kto;a wy.,dostat~c;r.nej siły zbrojneJ. 'Nie n~lety dziś ~zu- cze~iwała ty:ekreć pomo ..y z~ stł;ony sprzymle:
.kał wmnych, ale należy szukać :spos.obu zmIany I rze~c?w, zo;t~ła głębok~ :awledzwna, a ,równo
tego stanu, należy %Wrócić uwagę pierwszego! c~esme p.rz~swladc~on,a. ze ze ;;trony C;lbceJ p~mo~
Sejmu zjednoczonej Polski na niebezpieczeństwa ' me. n~deld7.Ie. *pklafncy d:W1ą s?,.b,le z s~ły l
'grożące nie tylko Lwowowi, ale i całej Polsce. potęgi entU1~y {'. D~legaCJa ulmunska zas. z
~udność Lwowa. ma nadrleje:.ie znajdzie pomoc r6wpą uprze]mo!:ocl.'! Ja~ Polska była p~~Ję~a
\V Warszawie w pierws~lm Scimle zjednoczonej"
przez ente~tę. A je,dnak ~p,:awa ta. wydaje ,SH~,
"lJ
;
mówcy dZiwną Mowca oswladcza Się w koncu
Polski. Ale chwila jest ci~źka. Pod naciskiem
•
. , . . ci
'.;
inisjiko.alic~~ miało me za~eć zaVlieEZeIlie za ~mOSkH1:m po?la A ama t lakk<?iwl~k:/: pewbrOnL
.
.
uyml szczegółami tego WnIosku SIę me zg~dza.

Podział artylmłjv.r amerylr.ańslcich.

Członkowie .łódz!;:iej rn;~ji ameryk~li15kiej9
l pyłk. Pate i ~t\. ęogcn, odbyli szere;~. kon~eren~
ejl ,z Ra.d'l opIe:(I~nczą, r~r~ntem aprowlzacYJn~m •
z~rządelTI "KroplI ,mleka, I t. P". celem om9wl~-.
Dla ~prawy po~z~ału zywnoscl ameryka!1sklej

!.

pomiędzy ludnosclą.
_ Ze Stow. handlowców polskich.

p" RaMAeIl' ·Uf,ilm@·oz, liallllo:o:'Z.l,J.
p. H. ą q Ule r.!PSL.) Zllany' delegat do
,Ameryki, gdzie Ilsll'owmć psuć robot~ paderew-I
~kiemu ~awoły~ał, f;ę.łt!.~~noś:ią z państwami

a) Na. wczorajszcm posiedzeniu zarządu
Sto'.\'. handlowc6\'1 polskich, pod przewodnic~
twem prezesa p. \i, Kaffan!<ego, po. stanowiono,
między innemi w spr~\wie projektowanej komisji)
,międzystowariyszen~oweL
która ma PO-\\!S!9k:...c
lliIllf!lws JllIl::n.tcwe®.
W Łodzi, na skutek uchwałyZj~zdu praco"/ni~
p. D ą b s k i (A. S. L. Piast), oświadcza, kqw handlowych, delegować pp. Kaffankego
1
że wojna na wschodzie jest dla naszej przysz~ Hilszera i Waszkiewicz3., celem porozumienia si~
łości najważnięjsza, albowiem Chodź. j tu o gra- ze związkiem zawodowym pracowników handlo...
nice poJskle na wschodzie. Gdyby Lw6w padł, wycb m. Łodzi i innymi stowarzyszeniami.
to granicą stałby się San. Winę w utworzeniu
Przyjęto do wiadQmeści odpowiedź telegraą
się większości rusinów w Galicji wschodniej, ficzną, marszałka Sejmu na telegram powitąlny
Pf4ypis,uje mówca wy'łącznie szlachcie i właści- wysłany przez Stowarzyszenie.
Gi~lQ~ dóbr, którzy pozw?liB Się. l,udowi pol·
. Stwierdzono, że czysty zysk z koncertu n.,
sklemu MUSZCZyć i wskaZUje na CzęsclOwe odzy.. rządzonego na rzecz obrońc6w Lwowa wynosił
skanie zruszczonej ludności. ~ol<onanej dzięki tnk. 1144,. które pos,tanQwiono przekazać Komipracy Tew. Szk?ły Ludowej linny~~ gorą.cych tetowi.
pa~rjotów. To Jest dowodem, że GalICja wschod_ Konfiskata:
nia iest w znaczmij więlcr.zości polską. Lw6w
.
..
musi poy.ostać przy Polsce, Dla nas byloby
~ r?zp,orządze~'i~ v:ładz polskIch, ~<?IrCJa
okropne s~racić te olbrzymie bogactwa, jak Bo- sk~nflsl~e~~n~ w kS1ę",.arm ~do~fa Słol~~:~:(Ie~og
rysławf Kałusz i jak ziemia Podolska, które nakład l{Slązkl,,,Jale uchroUlc Sl~ od cląey •
wiekową kulturą, pracą i krWi" polską, były
Aresztowanie ajenta niemlecldeno.
uprawial'!e.. \IT i!lter~sie Polsld le~y, aby granisa
k) Przy ul. Fajfra pod X2 24, policja zaare. .
yvscho,dma J~k najda.leJ ~była ~y~un.lęta na wsch~.d s.~t<?wa.ła ,Wła~y~ława, Bossa, o. ajenta niemiee~
maczeJ ~ewlem ~yh?ysmy. Wlec~nte przez ROSJę klej tajnej poliCJI. Bos5 tal< by1 znienawidzony
stragiczme zagrozem.
w .Łoclzi za swe UShl~i hakacie iż na wieść
P" K a m ! e n i ~ C k ~ ~s:k~zuj~. że :wś.r6d o jego pochwyceniu zebrał sil~ .olbrzymi tłum,
Luuu bIałoruskIego na LItwie, I BiałorUSI, l to który chciał go na miejscu zlinczować.
nie tylko katolickiego ale i prawosławnego, uja~
. Z .' .
w~ia. się tęsknota za ~l'zyłączenjem do Polski. ,
KOl~lsai·Jatl.l lu~o~e~o.
.
JezelI te narody będą mIały de wyboru między.
. a) W zWlą~kuze .zmesleOlef!! wkrótce k?mI"
przyłączeniem się do Rosji cesarskiej, albo bel- sa.rj~tu 9a .Łódz wydz,lał koncesji przec!;odzl dQ
szewickiej, albo demokratycznej wolnościowej mInlstequm handlu l przemysłu.
NIe załat..
tolerancyjnej Polski, to wybór wYpadnie na na- wion~ dotąd. w kon:isarja,cie sprawy przek.azane
szą korzyść, Kwest ja rozwiązania granic wschod- zo~taJą kOmis.arZOWI powiatowemu p. ~emlszew..
nich zależy' dużo od pracy obecnego rządu, Jeżeli skle~u. kt?re~u też przekazane b~dzle wyd.....
obecny, Se)f!1 stworzy taką sytuację polityczną i wame "Dzle;nmka Urzędowego".
uchwali takle reformy społeczne, że bQdą demo- Odczyt.
kratyzmem swoim tym ludom 'imponowały to
D '
' . .
ludy te jak dawnlc' do Polski . ó
Z - '1
nla 3. marca br. o godz. 6 Wieczorem prz1
nicy, mówcy POPi~l!ąĆ będą wni~~kfą.p A~~~~- \1 ul, Piotrkowsk,iej nr. 91 odb.ędzie s!ę odczyt pt. '
.
• Interesy pOlSkICh klas pracUjących I kwe~tJa kre..
ItJciiWtdeni@) P~UU1l0CJ.
S?w. wschodnich R:i:eczypospolltej Polskiej. Orga-

~egóś: tak ok.topnego~ ~o

WHlkszoSClą.

I

FNi'2<i'.1s, Wlkraia\ul!d\ill. '

}Yegtug (}statnlch jednakI wiadomości, zawje~
szeme to. ~~dzie dla ukralllc6w tylk~ !razesem'

~ la~a chwl,la będzie zerwa!lc, bo rusw!, do osi'tatnłej ,chwili Dombru-dowftY Lw6w. Ukrmncy potstanowlH zmorzydludnosć glode.m, VI ten spo~
"s6b zmL1S ić Im.1ność do poddania się, stosuj<1c .
w tym kierunku COraz cyuit:;zniejs:z;e środki wal·
:,ki. Lud:nośćLwowa d~ła swoim be21przykład~~l
.bohaterstwemdow6d\..lak głęboko l. serdeczme'\
,Jest Prz}J,,?ł'ą~na dot"olski. Ta l~dnośe, od sta!..
;ta do ,nć\lrnłodszeg? malca ,U?;broJo,~a O!~ ~a Się
rozbr01ć, ta łudnoścponiesle raczej najWiększe
:cięia!y i ofiary z~lm by . mia}'!l 0d:l ać mi~st~
ruk~alńcam•• (Na sahgło~y; C~esc).. Mowca. pro~
1,0 Jednoo:yśine uchwaleme WUlOS~Ut J~t6ry b.rz;~nl:
Wo/Wa. ~1~ ,r~4, aby bezw!ocznte poczymł Jak

?Uajenerg}CZmełSZ~ z~r:z,~ze~ia prze~ "w~datn~
:w2;mocru~~e. :/:ałOgl miasta lwowa pf>slłkaml
~amt1~j(;)ą c~le:m ąkut~~~nego o.dparcla wr~~a
~ ~pecyh~O,\Yaill~ 5I:abme} boJsze\Y;lzmem nktam"
lUun .c~:iiC.1 'kraJu. .
.
ha ·o.ku' li) ~I,loni..
Ki. OkItó (PSL) Zilznacz~ że obrona Lwo?Nd '1eiaJa i I.łży zawsze na sercu chłopu polIskiemu. Lwów był dotąd naszym, jes.t naszym
~ musi ~ pozostać. My chłop.I polacy
nigdyśmy się Lw.owa nie wy~ekall i nie Qd5tę~,
;powali nikomu. Lud polski nie poskąpi ofiar,
~ni życia, ani mienia~ dl~ ob(ouy !lie tyJko Lwo.
'W~, ala . Dołhobyc~' ! Borysławia. To samo
dziś chtop polski wała pod adresem czechów:

!Precz z' rękłlm~ bo chłOp polski pokaże. wam
'dłoń,t, a zblednJewam WÓwczas oblicze.
-

t

!~tralRemlł stW.Jerdza,mc, lZ . me~a. przykład?,

ostatnIo przecbod2;Ił
!Lw6w. 1\16w~ lest~d~~a•• że,kwest},U p.olskohIska IDr.eczem ~atwil; Sl~ ,me da; bo ktoby
thcial. ~~ Cl~Ś. ,t~.e rrue~ze.m ; t:ak S,~i1l0
W tywe QMO ukral1lskl~, jak .1 w, zy.we <_lało
polskie. Polityka demokratyczna galiCYjska marzJlc o niep,odlet1I:ości 1l1U'odu miała program
. "'.
.'
,I:!!
"",, .(,
",
.. '
•t
,kt6ry streścJ~ sUt. mu~,J.lł w !em, ze 9,zyc będZie
00 w&lW z Ukreuną. f:'~Ne.stJa ukralnslw~polska.

l l

1

. Wn~o~ek p. Adama uchwalono ogromną I' lllZllje odczyt Z. N. R.

----

Ni~prnwda,

Hajdamaczyzna od najdaVJniejszych
splskowllla z Moskalnmi, tam niema traktatów
Tam prfiWQ nie istnieje l .Jeżeli nie z MoskWą. t~
z niemcami, ,to z Austrją, a zawsze na szkodę Pol~kl!
Czy ZUPOlnI111\n? już o dokumentach i"gloszonych przez
olf)

C;r.3SÓW

redaktof:t,Kryslaka? (Red,)

-Ił*) Nie tacy drwili I a jednak d'ś
tr b j
S/,ojcnia cieiklcll rall.
ZI
po ze u Ił ,

IlUl$ci do

.

- Wezwanie felczerów.
Sekcja sanitarna tow. opieki nad żołnierzem
polsl,im wobec tworzącego się w .Łodzi czoło~ ,
wego OddzIału lotnego zwraca się z prośbą do
fekzerów sanitarJ'uszów i dezvnfeldorów którzy
ł' r
'
. l'
.
,~.
,. 27 Jat ClI
S uzy I Vi. ar~11Jac 1 I ,maJą wIęcej
nu:
.
zgłoszenie Się w dmu 3 marca br, o godz., ?5 POPOl. do 'Iokalu zWi&zku. kobiet katoliCKich
Piotrkowska W'~ l04a..

.-

I"

•

·..Vil>'~·~j(.'\~.,,·,.,.

r~~~1i.:.,"

-

ZnJuieni~ kOliiisarjatu.

k) Powróci!' z \ifarszawy kOl1:s~rz ludowy
mias~a ŁO,dzi ob. Aleksy Rit.:w:iki .. ROZI)Ol'zą'
dZenl1im ~11l,n. s;pr;J\v wewnątrznych ~ dniem 1"go
marca k01ll1 ;", :.:t lLlJowy miaśta .Łodzi zostaje
znle :iolly.
_ Zjazd fe! CHll'ÓW.
Związek felczerów wraz ze Zgromadzeniem
felczerów i Tow. w7.ajemnej pomocy felczerów
zwołał zjazd pracowników tego zawodu, który
odby.ł się z udzialem delegatów pokrewnych or
ganizacji .z Łodzi, Lublina, Sosr1()wca, Kazimic.
rZl nad \lniCą oraz z irmyrhmiejscowości. Zjaz 1
otworzył p. Mrozo\V~ki. Posłowie sejmowi PI)
T. SzybiHo i \IlIadystaw Niewinowski wy~Josi!
przernówieni:t powitalne. Przewodnictwo obj(;!,
p. 'jurkiewicz (-Ł6dź) i Węgrowsl<i.
Postanowiono wystąpić do Sejmu o znie.
. s:enie ogrankzell oraz o utrzymaniu mocy ustlwy z 1837 r. do czasu uchwalenia nowych ustaw
przez Sejm polsld,
.
·
Uchwalono wnioski nast~pujące: 1) uznanir,~
pr~wnq:o st,ano\viska felczeró,w; 2) współudział
deiegata ZWIązku przy omawIaniu spraw zawodO. wych \V ol'gfJ n'lch rządowych; 3) pierszei1stwo
na wolne posady dla felczer6w; 4) ątworzenie
pań~ltwowej
szkoły felczerów i 5) zniesienie protekcjonizmu

.
.
- Taab' dla dzieci i młodzieży,
W nadchodzącą niedzielę, 2 marca,odbf!dzie
się w Domu Ludowym Przejazd nr. 34 o godz.
· 3 popo~, dwunaste widowisiw dla mtodziei.y, na

-

Podczas mowy Paderewsl<iego na trzeciem miastowego ogb5;~cl1ia OJólnCi!O
Inboru.
posiedzeniu Sejmu zazllClczyhl się fizjonomja (Oklaski i brawo, wszy~,cy, prócz skrajnej leSejmu wprawdzie nie w dY5kusii, lecz burzliwy- wicy, powstają z miejsc). t;Iicch pOw~;l",llie armi oklaskami, lub nie mniej wymownem de·: mja narodowa polsk:J, rumJi.! prawdziwa, kt6ra
1110nstracy.inem milczeniem pewnych grup przy' potrafi ojczyźnie zapewnić spokój i rozwój,
poszczególnych ustępacl\mowy. Przytaczamy I Niech tylko powstanie, a broń, amunicja, hiez tego. sprawozdania Char.al,;tel\ystyczniejsze mo- lizna, odzież, buty, piel1iąd,~e . zl1ajdą się natychtlIenty..·
.
I miast (oklaski, wszyscy wstaJil prócz; czc:ści le' " Pracownlem wówczas· ~ mówit Paderew~ wicy).
:,ki - w Ameryce, powstay"ała tam wówczas I
\v ten sposób socjalistyczni akty wEki de·
;1i'mia ochotnicza polska przeciwko państwom i mOl1slrowali przeciw tworzeniu armji polskiej,
centralnym, (Oklaski burzliwe oprócz lewicy), ' choć krzyczą obłudnie: "Sląsk sprzedano t" (Jak
"ZdawaJo się mnie, zdawało się nam, że. bronić Sląska i zagrożonych granic pal1stwa be/
!)olska powinna byfa dowieść światu, że potrafi armji), choć dawniej chcieli do sp6łki z okupan
się dobrowolnie bić przeciwko Niemcom. (Bu- tnmi przeprowadzić pobór w Kongresówce i odrzliwe oklaski oprócz lewicy),
dawali im POZn,lI'I,
Socjalistyczni aktywiści, którzy pozostali
Kiedy Sejm uchwalił depeszą kondolencyjnq
wierni swym "centralnym~;':.JdeałoJ11, nie mieli, dla bohatera Francji Clemcnceau - ranionego
naturalnie powodu e~tuz!'i3.~}110WaĆ si~ armją, ! kulą . pruski~!~o l1ajcI~,1nika. nasi socjaliści
walcząc~ 'przeciw,ko. ~Itemc? 1 1 . .
"
\ głl!ll:li.@W!1!!h, ~'\lld"zc~~wfkl\:ll I~e~an.
.,,J?SlC~C ~obJt~leJ zazn,lczyl~ Się stanowIs~o
~,no, t:ze~a byc k?tlscl\wentnym - albo
SOCJ~.IIS(yczneJ leWICy przy koncowym ustępIe SI.ę ~dzle przeciwko NIemcom, albo razem z
mOi\ yO' t kIł
ó 'ł P d
mmf.
o 'ornym po.; Dnem - m WI a erew~ \
Powyższych kilka spostrzeżeń polecamy u'
ski -: zwracam sic: do ciebie Wysoki Sejmie i wadze naszych czytelnik6w.
proszę, zaklinam i błagam o uchwalenie natych~
-, ........--...
.._~_• ....,,~~=
...e_....!.~-=!:::.._...- ._o. '!'!!e,~-._E2!!!SJ

i

I' .

I ·

I

odzyskanej ZiB i CieszyńskiEj.

które złotą się same nowości, 'a mianowicie:
· arcywesoJakomedyjdl,a L Swiderskiego, ze śpie
wami i tańcami pt. "Niespodzianka" oraz różne
ucieszne "Pan sędzia" i _"Imieniny mamy". Bo!(rak6w, 27 ItJte~o (PAT.) Wojska' czeskie
.gaty i obfl~y prograni uzupetni~ jeszcze. tańce ; y/yc~fał,Y, sil) ?O Unji k\?lej~v.:~j {<oszY,ce-I3oi~umin
i deklamaCJe. ;
.
11 ob:,a~jz!ły tel en. 09 tej hnJI, połozony 5 klm,
_ Zo słołowni urzędników miejskich,
na ~acho~d: Sytuacp ta ,od:IUje czechom p.anoZgodnie z wnioskiem ogólnego zebrania wJnJe. 111lIJta!~c nad Z[WH~ble}n, w~glowym l, ~aprawwni!iów miejskich, magistrat zgodził się na cllOdnllł CZęSCI,! po~v', Cles:wnskrego, utrudniaJą;:
przel(azanie spri.\W stolowni związkowi urzędni- tym san:ym admll11~traCJę R~dy· narodov.:eJ,
!<ów miejskich.
i k~óra ,wy!e.:haJa do CIeszyna ,plerwszYI1l .POClą, Związek w tym celu wyłonił komisję gos- glem J~kl wypU~7.Cl?nO z ąlelska. Potą.czenie
· pod~rczq, ,w :skbd I<t6rej wes.zli: pp. VIincenty ; tele!,Ol:lcz~e "pr!.ywroc,ono,: :!,zy opUSZCZCllIU p?~~al1lsze\Vskl, Henryk, TlldeL\SZ Lautel'bach. Dyo- ! ~yc)l zolnle~:e zaczęli ~tl :elac do. naszych strazy
mzy Zys, .J:.ln Sznulder, Helena tuąlcowslc3, i I obrzucać .IL f.J,rLll1at,~ml lęcZI1)'ml.

l

K,'aków, 27 lutego (PAT.) Dziś o godzinIe
12-ej w p()~ll~lnie oddział wojska pOis,kiego z
bryg. Lat/nIklem na czcl(~, wl<roczył do CIeszyna,
Na przywitanie wojska polsldef!O, zebrało się
ok?lo 70,000 ludności, która wojsko obrzucał,'
k"Ylatami. Podczas przywitania była obecna ko
misja koalicyjna. którą ludność witab entuzja-·
stycznie obrzącając ją r6wnleż kwiatnmi. Pułk
przet!efiłowały przed bryg, Latinikiem i komisj;:
koal!cyjną. Czesi. na po~egnanle wysadzIlI.\"
P?wletrze tor koleJOWy mIędzy BolechQwem;
Cieszynem.

!

I

Stanif(~~jsT~m~:t'rl~t,~;~l~~łab\~d~j:t~gl~~(~~l1i' stołow-

I ~:~:~;~~-'" ._. -- -~~!""~~'~~~~ż-~~k~6~1~~!!'!'!··~··~·'···~····~··""!!··.~'t'..""'!!'J."""",._.""_.",
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_

nI auto1101TIlCznle. SzczegóJn~ uwaga ma być f
N . '1' W' 61 ,'l"
d
•
I S In1, 'e " rem" mądrym zostać trudno, c oiw!,ócona 'na dobroć wydawanych po\raw. Cena
a u.. ~~Ul~S <le) prz:d" omem,J.a 119, ~iaż zdawlilłoby się, że knżdy nim być potrafi.
obIadu o.d.1 rnur:;:a wynosić będLie 2 mk.
nagle . zma~ł . Illeznany ,z ~azwl3ka rnęzczyzna, ze wrcszci e są to ciGżary znacznie \viqksze. ni
·
. .
.. .
Ubrany w Zielone. palto JeSIenne, bronzowf!, ma- na wiecach prowadtić partję, zwłaszcza, gdy si::
_ Zapylanie.
r~narkę i czarne spodnie, przy zmarlym znale- ma ~ n~aterjałem nieurobionym politycznie do
>Przec:zytawszy w kronice, że nadszedł nowy .zl~no pocztówlc~ zaadresJwal1ą na imię Alberta cZyl1lema •
.
.Łódź dłużej pod rządami pana Riewsklego
. transport. (14i w~gonów) amerykańskiej- mąki Webera.
pSZClll1cj-'- ;Zupytujemy, co sę stato z pierwszym
-Podziękowania.
być nie mogła...
. .tr.ansportem J kio otrzyma zapowiedzianą słoliiZ rozporząd1.e~ia wyższei. Władz)", przeniesiony I . Pan Rżewski sądzi, że mu inne władze sta·
nę - lub skóry i smary? Czytelnicy "Rozwo- zos~alem na st. TI,\1sZCZ" wobec toge! moim zWierz- \ wały w drodze, że dzial'ały mu na przekol'
iu
Cl:mlkOl,l\, kole~o!!1 ,I tym w3Jl~lpracoWnll\Om, co byli M (,
t
'
.
dla mUleiyczlt'>lll, Jak równiez, szanOWnemu zt\fzl'ldoWi I· yJmy ego me zauważyli,zdnje siG pr(ldzeJ za·
,
_ Konf'iskata. skóry.
koln związku, sldadam szczere staropolskie "Bóg za- chodZI ł ten wypadek,' 1:e ztej tancowllicy i fa,t··
k) P
. \ ~. k"
d
l
płać I
'
tuch zawadza, a więcei że władze te nie mogły
~ .' rzy u. Lglers!eJ po, nr. 161 po icia
Antoni SerLlfinowic'z, zawiadowca at, Koluszki.
iść. na pasku ządań p~rtyjl1ych p. R~cw:lldego,
skonfiskowała 40 sztuk. skór Majtrowi Józefo-···.·---·····----·
boc gdyby się to stało, jeszcze wi~k5"Y zapano .
wkzowi.r
Teab- ~ s:ot::fh.ilka..
wał by tu chaos i bezład.
_ Zebrania.
. . Władze l!lu~ii::ły utrzymywać r,) lnowagę
Ze:br~!li~ ~ze!;lr.lz'l portczoszniczy~h odbę.dzie się
Teatr Polski.
polityczną, a ~}e. IŚ~ na pasku p:1n,/,;!1jll.
przy ul. SlenltleW1CZa nr: 79, 2 mal'ea oC. 2 popoI,
Dziś premiera "No polskiej ziemi",
~1y o~obl'3cle, zadnegQ zalu ni,} iiLHny d?
Dń.l mart::a ądbędzie się zebranie robotników
VI sobotę po pol. "Bied~H dziewczyna", wieczo- I p. Rze,vsklego, był on nawet w olJ0!~,:':1 dosyC,
fl\bryki ,,1'la)ster Lucius i Brtinning Iioehst a-M o g, rem zn,ś sztUKa D. NiccodellllCilo "Wetza wet".
( dost(;pny, przyjacielski, ale to są 03ó',j jt; ,,, ilety,
10 rano .na ul. Ewangieiicldl!j nr. 17.
..
-------.-.I tu . Z:.\.3 tak wielk,ie miasto wymagra 11.1 t,ll,lI ,.sta·
o
· .
".
Sto Radecki Sienkiewicza 27.
rll
r
fi .. "
t·!
Dflia 15 marca br. o godz. 2 popo!., W mieszkaniu
Ir •
ZeWSf\~' LIS ęPUJ0.
nowls cn, człOWIeka wytrawnego. pO;ii,lchJąGeg
eechowego majstra KrYllłkowskiego, przy ul Chłodnej
__
olbrzymIe doświadczerlie i wyrobienie.
:.
nr. 7, odbędzie się zebrlluiu mnjstrów zgromadzenia
' Z(~gnając poprzedniego komisarz.l, i powie')
u
stelmachów, na kt6rem dopełnione zOSltaną w/pory!
Pan, R~e.:vski poda?, się d? dymfsji ,taką no-\ d~,eliśmy mu: nie żegnil'TIy ale. ,.do wid :)l1 a , ~y~
łtarszello i podstarllzego cechu.
\ ta~kę przynJó~ł nam, dZls ,~vspołpracoWl1llc red ak- me (!late~o 'przypominamy Bnirlskiego, Ż ~by rmatl:
Wn~edziele dnia 2 mutcn br. o godz. 1 i pór po ! CJI od samego p. RzewsKlego.
, koniecZI1le . na to sta nowisko wród2, przedi!
P?t. Vo! ~.ąlj.fabryki Hei.nzt~ i Runitzera przy ul. Rol~!-! : )estto jedno z najl'owrnniejszych postano- I nim stoi większa droga otworem, nii;!l, którą~
clńslne) nr. 71 o(lh~dzle Się doroczne ogólne ;r;ebrallle ! wlenobe.·\cn, e!:!o . p.. k. omis.a"rza'.,boć rządzić mia- zajmował, t(łnl wię':e,i, z'e 'tu J"est ć:r":.·.",ll1,0Z olna :,. !:".
c:zlonk6W stoW. spozywczego "Zorza".
lli d
' po:>la d3JąceiJl. ,to .r~ecz t robJta, ale, naprawdę~ chd e.libyśm y \1 i.\7.leC ".;'a."!..
. st,el~ 350000
,
noscl
-:- N·ar.zeczony złodziejem.
l1le~atwa, . \~ ,d?~atku gay ,ta ludnosć )est m~led- ! tyn: urZędZ10 Jakiego dzielne;;!o demo~i".:L~, pO~:1
Niejaki Stanisław Kaliszewski wyłudził pJd- ! n.ohta! n~)roznleJsz8, g,dy: mt:res y najrO~maftsZe! nan~zyl<a, któryby. umiał Ująć S(0i'. !ilia3ta Wjl
stępnie od swej narzeczonej Pelagji Barteckicj l Sl,~ ś~l:r~J~, gdy c09z,~n . yn,z~bywa z obozów I swoJe ręce, poprowadzić go, uzyska; z:f\lfa~ljl
kluq; ou mieszkania i skrad,łjej razem ze swym , mem~e(,klcJl olbrzy:n m llasc IC:IC.6w. d~kąd po- I p~zernysłowców, a więc przyspiejzyć ~1:'iJ ; 11?111 l,eI
b~atel!l 5.oQ mk,. got.6 wk ą, rzecz~. i bieliznę, Za- \ ~raca k?losa:na hC:ba,. roboLnlk~ ,zbiedzonego I me prz,t.mysł,u i m,bstu dać gwarancje S)OkOJ~'1
WIedZiona, w najdrozszych uczuciach narzeczona; I zgłod~l.ałego z zagran,lcy,. wywlezJOIH.:go tam l
Tego wszystkiego żadne sfery pJ pan.!
dlJlsze. uczucia do Kaliszewsld3go, przekazala : przYI?u~o\Vo, g~~ trly zY\Vloł~ walczą ,t~ z sobą I Rźewskim spodziewać sit,: nie mogły i d!ateg~l
policji.
za,w~l~cle, ~. swoJe prawa, . teL: przeclcz trzeba i wins:wj'2my tego l<r,)ku panu Rżewsldemll I SPd)!
_
."
,ml,e~ ~la _ wS,zys~kO głowę niC ?d parady, , a bar- l dziewamy się, że Łódź pbzyska napr J W~G o ;i:
WISIe eo. "
~
. , ~ZI~J JesL.C~\:! SIJOro wpraW,! l długoletnIe do- li powiedniego zastępcę, chociaż p. Rzew.skl ,.prz~l:l
' . k) Pr~y ~l. Łll~oweJ po~ M 12, pOWIeSił j' sWladczenle,' aby, temu podolać. , .
wiózr zapewnienie ministerjum, że 1;oll1lsar~ Q
~H: -59:1etm ~1~h~lM. ZwłOkI odesłano do proPan Rze'vsl<t, P? paru, miesiącach swoich łódzki ma być zwini~tYł GO zupełnie I byłob~l
sektOJlum mlejSklęgO.
rządów, przekonał Sl~ na rowni z p. Moracze- słuszne.
.
:1
t

I

II

CI.

. •

I

R

l

I

I

l

I

iiI
'iti

'8

IK

S~~ Qf''1X1;G\

rool.egow zwłoki poległego sprowadzone zostały dG Łodz! I tu będą złeżone na Starym cmentarzu k'atoliclcim.
Wypf'OWI;l\t.t~~hl ~włok nastąpI w sobotę, dnia '~go marca () goch" 2~eJ po południu z kościofa św, Krzyża. Na amutny ton Obl'Z~'
zapl'aslają, rodzloę1 krewnych, kolegów szkolnych, przyjaciół i towarzyszów broni
.
.
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C::d:1,jll!rl~ik':

ilUwlItt!lj Rady O~li~1!s:., Se~(ll"$'~~~'a: Okr" P. f{li!!, S., Ibl. !iflDr;er~Wi!.JI!lfIl'Ai1/!:)4l:ą~y [(om. P~1lll&ilg ... W:fohouaWQ;;:ulłj

a:mllu'ł w dniu 26 IllIllłego K'. Ibl., Iilft'2i!~:i:!f.\lI'lSzy IlIIIt 42.
pr:i:edwc~eśllJe zgasłym trac,imy zacnego wspó,ltowarz;}'sza prac;}', o .ktÓr,}lm zawzze zachowamy Wdzięczną. pamięć.
NIech Mu ZiemIa, kt6rą tak nlltował, lekką będzie 1
Ill' P~!I '\
!i1IIl~ R
'l'~ ..JI
"
.
*I",(!u;.t.U!II II'1111SellSC@wa ~k.rJll!.lla
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dłllgoletni członek Zarząd!l Stowar!.y.;zenia nauczycieli chrześcjan, członek Zrzeszenia nauczycieli szkół powszechnych polskic11, nau·czyeiel,
pracująr,;y lat 25, zmarl' na posterunku przy pracy.
W zmarłym tracimy najukochańszego kolegę, gorliwego pracownika i prawdziwego przyjaciela.

N a·u:cz'y"o/cielstwo.,
,

Pahjanice.'

.. r

bezrobo(ńym
,
reformę, polegającą j

., Komitet pomocy
w.P,bjanicaCh
obecnie
na tem, że dla ułatwienia wypłaty zapomóg,
p.r6cz c.iura Centralnego i Istniejących trzech oddziałów, otworzył jeszc,ze 15 filji W różnych
punktach miasta. W ten sposób wyplata zapomóg belrobotnym według list z 11,000 nazwis~amf ~wliclając w to rodziny) odbywa sic: w
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Już w onegdajszym numerze zaznaczyhśmy. które wypełnić rząd Pana się podjął, ale jest
i ;~e r~:ąd angielski ma wysłać depeszę, donoszącą gł'ęboko przekonany, że kierowanie na'wą pań ..
o uznaniu Polski, jako państwo samoistne. Na . stwową wśród niebezpieczeńst~ ze., wszystkich'
wczorajszem posiedzeniu, marszałek Sejmu wśród stron jej zagrażających, powiedzie się Panu w
burzy oklasków, 09c~yt~ł treść dep~szy którą , z~pełności. . D~br? polskieg~ narodu l?ez r6ż..
ClągU, o.wuch dni..
otrzymał prezes mll1lS!row PaderewskI:
.
I nIcy wyznania l. kl~r.unku polltyc~ne~o" Jest sep"
"PanIe Prezydencie! Mam honor zawlado- ! decznym pragmetllem rządu WielkIej BrytanJi.
~. 1I1~~ ~
mić Pana, źe rząd Jego Królewskiej Mości po- II który jestgot6w .. użyczyć całkowitej pomocy.
TE,.LE
,
g~lDjłt.l.· III
lecił z.lkomunikować Waszej Ekscelencji o ofi- i bądącej w jego rozporządzeniu w okresie odro ...
_,
cjalnym uznaniu rządu 'polskiego przez rząd: dzenia i odbudowy, który Polska ma przed sobą.
. . ł.J::
..It. ./!.
!ł1..m ..
Wielkiej Brytanji oraz wyrazić głębokie zadowo- Proszę przyjąć Panie Prezydencie zapewnienie
.
omU~hdlh. WlSlh'OOOł.WllllllI
. lenie z powodu odzys.kania przez ojczyznę Pań~
najwyźsz;ej czci i szacunku",
. ,Wa~~zlitwa, 21. lutego, (P!\T) Litwa i Bia- ~ ską nalcżytego'stano~i~kawśr?d naro~ów świat~,
Podp. Eme HO'IJard.
ł01!1s: UruDa generała IwaszlnewlCza: W nocnym f~ząd Jel~o KrólewskIe) . MOŚCI wyraza głębokIe ,
.
b?lU WYinJy nasz.e oddziały wojska boJszewic- przekonanie, że kraj ~ielko·Brytański i Polska
Po odczytaniu tej depeszy, marsz~łek wznosi
:kle, zgromadzoae w okolicy Mieklelewsze·R6- będą n:1dal złączone węzłami 5zczerejprzyjaźni, okrZ~k: "Niech żyje Wielka Brytanja", który po:fanka 'IW kierunku Sztyr.:zyn. Płaskie 15 kilmtr. I a stosul1ki serdeczne, między nirrli panujące, po· , słOWie, powstawszy z miejsc, trzykrotnie pona zachód od Stonilna~ zostałe> obsadzone zostaną nudal niezmienione. Rząd Jego I\ró- wtarzaJij .
.
lewskiej Mości ocenia należycie powagę zadania,
.-_
.' przez n,t:s:
GalICja wschodnia: Zawieszenie bronf.
_ _•
......;.........;...............
...... • .......~---,;..........._ ..........~~--......
+'".,... III
'W zastępstwie szefa' sztabu gen;ralnego przyjaciel napiera w dalszym ciągu, Po silnym
IłI!OWaft ~~iihHbHUIł~
EaUc1', pułkownik.
((;,prZYI;otowaniu 'artyleryjskim uderzył dwukrotnie·
.
.,.
llfv((tTh ZaWieSi!:fiiRiiiUll brGIm,iirn
' L,lii! C '1achalnię, Ataki odparto. Ponadto artylerJ' a
"owy lork,27 lutego. (PAT).' Wilson po
·~r "~
ł
R
' przybyciu do Bostonu Wygłosił dłuisząmowę,
" POZnti{l, 27 lutego. (PAT.) Grupa pól nocna !f Q tr::-eliwa a \ochy i ~erzyc~. P~d Skalmierzy'" l VI li:!órej zazn:1czyt, że z konferencji pokojowej
~ !V.ie1owz;i, Bąbli
Truszczyzny, które to wsie! CalTJl, G/an~wcem, ,Zn:yslopą l r~ouyl,l Gó:ą prze- l wyniósł jaknajlepsze wrażenie. Między innemi
:.2:al~.hŚmy wezor.aj, aby przeszkodzić bezustannym 11~rocZY1Y patrole n,lenll~c1<le gramc~ sląską l ?,str~e~ I powiedział: .Je,~eliby Ameryka zawiodła w tej
rabuukom. wyparł nas silny atak niemiecki po- lIwały, nasze poste I unkl. Na odcll1l<u Kępmsklm I krytycinej chwili, to ludzkość byłaby skazaną
party podągiem pancernym j artylerją. Pod spokÓJ.
na rozpaczliwą przysz.łość.
Czy. wierzycie
Cbodł:!
.. ;e/.\Ip~trOI. niemiecki uderzył na 3 domy i
" s z ,et sztabu.
I w sprawę Polsld, tak ja VI nią wierz~? Czy też
P04l U-1HC!.l;\ 14tśnkzówkę. Odparto je po krót- ~
Jl~d1Mtn® ~e~'
t'"
: chcecie utworzyć Polskę i otoczyć ją dookota
tet 'Yi1łkll, ZI'~zt4 na całym froncie spokój. ff
ił.' ,arS\>.,i«D.
~ różnemi armjami? Czy wierzycie w spraw~ ju,
c;lnil" iI: ll:ą@odnia: - Po południU artylerja!
Wiadań, 27 lutego. (PAT.) \viener Mittags \ goslowian i Czechów? Czy wiecie'it;,. ile mocar.1l'!emJf'fÓ':4'. ~,)Str.r~łf\lt,ł~ C:z;erwony Dwór i Chruś· ~ Zeitung" donosi, że w Rumunji antysemityzm i stw napadłoby na nie, gdyby wolność ich nie
~~e._ ~'I~":~!\)rt~ K.()łoo, :Kamiennę, Nowy: Dwór, bierze, g?rę. .Pl'e,zes ministl:ów Bratiano wez~at l, była poręczona przez świat cały?
,. fl~~j,~l
, 1~(iIQ Sępolnem. UJparto ! do SIebie l\lerujących
dZIałaczów żydowskiCh I
,ną.t..,~! ~l,'
i,~~kłh, Na relizcic frontu od ~ i zagroził im więzi~niem. ,gdyby lIiezaprzasl:ali \
Po2eYIO:il.ka :ł%wJ'ci~st.alll,
l<op~~?~,,~, '1;!l ® PQ~ję'l!"Ji lt~)~*ój.
~ agitacji za /'ówllouprawnioilięm iythiw. Działacze l
Waszyngton, . 27 lutego. (PAT.) "Hąvas".
'kó' QpN1Qb~~ ...l'ffI~'l'łm'l:\!~.
fr~4 Rtl\vicze.rn sP,o- ci ,ll1lJsi.ęii lO,bawią.,l'::, sit;, że do .!.onferencji po- I Izba reprezentantów "''l.Qwaliła biJ CJ pożyczce
. i~, a ~udriłe od Krqltoszy,na natomIast me- I kOJoweJ zavllesz~ swoJe czynnoścI,
.
I .zwycięstwa.
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iiwi~'b~ W A~Iftl«HJJJ©e ..
I
londyn, 26 lutego. \wł.) Z powodu wybo- i
rów do Sejmu w dniu 2ó-ffo stycznia w Polsce,
w niektórych Stanach Ameryki północnej ogło"
szono świr.to narodowe. Gubernator stanu IIIi(Posiedzenie wc:zorajScze.)
nois F. O, Lawden, wydał ob~zerne orędzie,
W~;om.Hl:$H;l~1J~a
I słów, a ma10 cz.yn6w. 'IN końcu stawia wnio·
wyjaśnigjąc miejscowym ~bywatelom znaczenie
Poseł ~ód'7ld Dąbrow"ki z N Z R k<ó
I sek, aby rząd natycbmiast ..uruchomił p.rz~rn)'st,
~ch wyborów dla Polsk.i, lA istnienie Polski dla i m6wit IV k~vestji uruchomfenia p;ze~ysł~ i ld~;~zWją~~ny .'1:. pot,rz~.bami arm}!. '1 D.a ~ z;aJęc!~ ro-całego świat.'], zaznaczając przytem, ż~ rozbir5r I szedt do f'onkluzji że J'eieli wJ'rótce przemysł botmkom, d armij, zaspokOI. potlzevy, .
..
Polsid był największą zbrodnią XVIII wieku,::
. '
I .'
.",
.
Poset Dębsin krytykuje tworzeme amlJi
W podobnym duchu Wyd8ł r~de.zwę i gubernator I ~~d~ę~~e Sk~~l~~~)mlony, to wszystkie reformy nie
wstyln a~s~rjacki~, gd1~
~r!Dzi f.mar.c~li(\,
stanu Massa Chllsctts, M. C:)obidge.
i
Trudno się zgodzić byłoby z tym postem,
~<ó",,:n~e~ przeciwny Je~t,~ zeby ~OSzcz~b~ne
Do ~PI\Jlz:n':'iUahi"
l bo. uruchomi~nie~rzemysłu w Polsce nie zależy .OS~blst?S~1 Jak np. Lu~omlr:>cYt Potoccy
p.
I am od dobrej woli fabrykanta ani od chęci $l0- wy;)t~wlall w.ł~sne .oddzla~y.
..
.
PoznatJ, 27 lutego, (PAT.) W sobotę 1-go rących rzadu
1
<:>
Zwraca Się tez przemvko n01!łmaCjom rosYJmarca o godzinie 8 rano przybędzie do PoznaTu ootr;eta maszyn surowców i chęci do sl<ich, starych, ~rotegowat~ych obce.r6w, po~zern·
nia misja lwngresu pokojowego pod przewod- pracy. '
,
' I p~seł Du.banoWJcz zasadmc~o popIera wniosek
nictwem ambasadora Noulensa. Składać się ona
V:l t
będzie z szeregu osobnych misji Francji, Anglji, I
Po nim poseł Arciszewski napadał na n:ąd, I I osa..
_
.
"
\ITłoch i Stanów Zjednocwnych, Na dworcu operował nieustannie cyframi, niedolą robotniPoseł L1o:el'man ~:\ S,. D.z Qa~i<rJl. występu~
i przyjmą misję cz-tonkowic komisarjJtq naczelnej I k?w or~z trzywiorgtowemi o.~ontclr~i. We wszystJe os~ro przecIwKo ,lIStoWI W!,ocz~llslneg?, z~rady ludowej or3Z przedstawiciele wladz poznań. I kICh tycn cytatach, a przedewszystlw~m w cyfrach rzuc?J~c ~u) .że Jako żoJmerz ł obywatel .l1Ie
skich i rady ludowej miasta Poznania.
sam się zaplątał i wybrnąć nie mó;~ł.
l powIOlen. uJawmać pOd?hnycll rzeczy.
'!
Wszakże olZonki, to pozostałość okupantów,
P. Flchna (~Łodzl) ~gł~s7.a do wnl~.~u
t/@WSli"ót nlt.~miisj~..
kt?~e mógł znieść rząd Moraczewskiego i nie I ~lllto.5a ~opr~wKę, aby me hc~rć na koaliCję
!(q'alnJw, 2i lutego (PAT). \Vczor~i O godz. Znlost.
•
" I l w~zystkl:. potrzeb,ne
dla arm}l rzeczr wytwo:. ~
S-ej po poL przybyii tu gen. Nissel l Homero .
Poseł SerkowskI narzekał nn medostateczne I r~yc w kl.31.U,. oddając dos~awę d,la wOlska pols
ze sZ(1hem swoich oficerów. \v przejężdzie z I zC1pomogi dla robotnik6w, mówił, ie Pilderewski klm rzemteslOlk()rn i. polslClm zWlą~kom narodo..
Cieszyna do Warszawy. Gencr"łowj~ zWi,edziii I nic dla ni.ch. nie zrobH, i że pcha rzesze robotni.. wym.
•
'" .
' miasto sZ:Jital zaloQ'i a potem wYjechali clo II cze w objęcIa bolszewIzmu.
Ks. Lutosławski wsród wrzawy na leWICy
Warsz~wy:
""
Równoważnym czynnikiem z wojskiem popierał urządzenie żandarmerji polowej.
OWI
~
jest uruchomienie przemysłu.
P. Stokowski występuje przeciwko absoiu-.
,;k;,e .. W~'l.M'~..
Burze wywołało odczytanie listu b. ministra tyzmowi dowództwa i zaznacza, że osoba 1l~-1
!(raków, 27 lutego (PAT.) Dzienniki kra- wojny Wroczyńsldego, w którym ten wypowiada czelnika wojsk powinna znaleźć się na frontach, (
kowskie przyf](~5zą szereg opisów o. ostatnich I przyczyny swojej re~ygnacji.
a nie w Warszawie. Nie wiedzl1c czego żądać
krytycznych dl1lach ~wowZ!, .!,tórę byw bombar- I
List był skierowany do Sejmu z; wyjaśnie~ wymyślił sobie bodajby to.
;
do~val1e przez urtylel)ę ~k~a,I~::;ką oraz przez YJY- I niem, że pułkownik Wroczyński pełnił tylko oboP~ Malinowski p~mawiał p.rzeci:wko< ofice.·
najęt~ch ofIcerów memlccKlcn" ~ ~w6~ . P<;lfIlóst I wicp:ki pomocnika ~odza n~czlnego z kierowo \ rom rosyjsklm1 kt6rz.y sł9 w połskh!1 w?jsku.
dotkll\:'e s~raty.
W szczegól~?scl o.:>trz~hWil\no. wOJskowem. Oto WYJfltek z hstu:
l Mowa ma charakter wybitnIe tendencyjny l par~ .
w pOl1ledz~ałek b~d!,n,ek ~~lT!ISII rządzącej. ulicę
nNie mając ostatec:li11ej władzy w waż-l tyjny. W końcu zaznacza. że' ofke-rowie i w.ła~'
Batore~o" Jako tez srodrmescle, gdzie WIele do~ niejszych administracyjnych zarządzeniach, jak dza w wojsIm zupełnie niepotrzebni.
.
;
m ów uszlwdzono.
również prawa udziału w wypracowaniu i wykoWśród krzyku i gwałtu prnemawm żydow.;
$~~Ó~Q ~ l1!~u~~i:?)i1..
na~iu gł6wn.ei .. po~tawy' organi.zacji i o.per~cji ski. Donkis.zot - Priłuc~i Nie pod~bat mu stt;};
Bel'I!", 26 lutego. (PAT.>.. Franctlskie. Władze bOjowych al~Jl, .~Je mo.głe!u byc odp~wledzl~l- . wnlOs~k Flchny ~ pol.sktm rzemleślmk~t w cz.em\f
ok upacYJne w okręgu dyrekCjI węglowej Saar- I nym w.o~ec ~tawJ.anych zaJz~t6w.
~he. będ(łC i upatruje antyselt:lzm l dlatego. napad~ on, Jak,
brucken .....ohniżyły.dotychczasową<:;enę. węgla ?p.~w~znlOnym! _nIe.IJ1().~~ . d~~ 9dpow~edm:h \vy- J z~wsze na rząd) u.ar6d polski. W ~all zrywa się)
7 marek. Przedstawiciel rządu niemieckiego Jaśnle~, \Ilys?klel1?u SeJl?~wI, ~o got?"W, jestem :Vlelka Wl"'.tawa~.PO. które} D!ł m6wnlcę wys~ęl?'U'-~
w Spaa żąda zniesienia tego ;;o;arządzenia, gdyż. . UCZynIC na zą4an;le ~omlsJI WOls~owel •
. . ! Je poseł Korfu~ty.~ ~kazllJ~c.; te, Prf.łuckl Jest,
przy tych cenach potrzebna będzie subwencja.
.~o odczY,taplll l~IStu c~la leWIca ~erw~.ła SIę v.:ug1clll PolskI. Stawuł WJ~ wmosek· odebr,a..
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z nlleJs~, WOiając, ze to .jest zwalame wmy na
naczelnIka.. .
Poe:;em z~bler~ g.t~s ~oseł 'lłlitos, 1?:6ry. zaz~acza, .ze I~omeczm~ wIęcej wypada dbac o. ~oł.
meIza,. zołn~el'z sypIa n~ goły. ch deskach 1 Jest II
od",ywwny złe.
. Wog61e, w sprawie żołnierskiej widzimy dożo
'-=,'''._.'''.~_.":! "*\!l"'.....""""'!!

'

KI["~C~~ roboll:a nmemoow..
Paryż, 27 lutego. (rJ,A T.) .!iav~s. donosi, że
germanofi1s1\a prasa w HI5zpi:ID}1 I:lslłujewywołać
trudności W sprawie ,G~braltaru •. rr:angi~ru i ~a~
· roka RommlOes oswmdczyl, ze JaknCijenerglcz",
· niej 'wystąpi przeciw tej robocie.

:

b'iW'wa..
londyn, 27 lutego. (pAT.) Według gazet no"f:rn~ra; i~)

wojorsldch aresztowano w związku z planowa·
nym zamacllem na \!Ji!sona 14 hiszpan6w.
· Podczas przyjazdu \'o'ilsona do miasta aresztowano 20 kobiet, agitujących za prawem wybor~ym

Ztil'HJ;i!.df'l"ZJIUm:lJWlWal1ll;e

~!u:~na,h9.
!stnieje tu za,?far

'oddal1lil VI zarząd kanału .. ~Ięd.zy BałtykIem!
fi morzem Północnem komISJI mIędzynarodowe]

na wzór

kanału Slleskiego.

~

.. ~.

b.· o"

. s~ . ę:F.· l" Jlfllą:J
..
•
!
Wat'szawa, 27 l~tego. (pAT.) KomISja woJ-;i skowa pod przewodnIctwem p. Iianusza, odby~a
! wczoraj wieczorem po plenąrnem posledzemu
~Sejmu posied~enle celem rozpatrzenia. wn!osku
~.:Pp. Skarb~a l Korfantego o poborze l Wniosku
k·P, Adama I tow. o pomocy dla Lwowa.
.
;1
N~ zebraniu P!'zy był osobiście Naczelnik
1państwa w charal~terze naczelnego wodza, ażeby
f;.poinfortnować· komisję o stanie
organizacji
l!Wojska. Z naczelnym wodzem przybył generał
f Leśniewski, zastępca szefa sztabu generalpego
~u.rk. Haller i majo!' Kasprzycki. Obrady by.ły
l~l'poufne i przeciągnę·ły siG do późnej nocy.
1i11o'~ ~

~.rn.

L

11fu:-fI«eUu.t'1\i!llIr Zoi!lliUmaCn.

·

- , " " " , , " " ' ' ' ' , " i A_ _ _

I

.

Amsterdam, 27 lutego. (pAT.) ~V Moskwt~
wyb~CII~.O na nowo powstanie przecIw rządOWI

SOWIeckIemu. Socjaliści rewolucjoniści zamierzali
aresztować Lenina, podczas posiedzenia w Kremlu. -w: tym c~hi przekupi,li komendanta. Kremla,
k!órY'lch wpuści t. Lamach najwidoczniej się
nie. udał, a . rząd sowiecki najenergiczniej go
~g~l?tł. Aresztowano 60 osób między innymi
.'j.1Arldonową.

L~~wilidacja miUcjji .~ilgd@w~j~

I

ma mu grosu.

.
. :
Kiedy marszałek podt'łał wniosek pod gf'o-'
sC?w~nie -:- ca!a izba. \Vr~z zlewiqpowstała,:
os"Yladczatąc SIę pra\.~lełednomyśł.nie! za tym:
WU1ogł~iem.

.

.•

NIe wstali tylko· tydŻf i,redaktot ",Rehotmka" Pel'!. Poco ten redJ.lguje po polsku pismo?
•• ~!!!!;O"

e ""'"-

-

...

t

i

-~)= e Si! l

Chcieli byli

Wal'szaws, 27 lutego. (w!). W "Liberum
Berlin, Z1 lutego.. (PAT.;) Niemi~ie koła.
Veto" ukazał się artykulik wyjaśniający cele mi- J polityczne mówią d() dyinisji . prezydenta min;';"
Ii.cji ludowej. Na skutek tego artykułu odbyło I str6w Clemenceau z tego powodu,źe niema pe_1
SIę posiedzenie rady ministrów, która jednomyśl~
wności czy wyleczony:& fan pt;ęzydent będzie!
nie postanowiła milicj<: zlikwidować.
mógł pOdołae· nawałowi pracy•. '
,

dla l\Obiet.

p~!'yż, 27 lutego. (PAT.)

~

I

I

o

KiiedlJ ~~ęd:u.:;e !,Mll~Ój f
Z} lutego. (l~kr.) Zawarcia, pokołu

Ue z~1iis<1!!~iJi!!yłm IIIlIIw~ulB.~y_e.FgaaJllRcjhJ

f';'.UUil~!l,

Pal'yf 27 lutego.. (pAT.) Łą~na suma I
~p~dzle.w~Ją SIę z początkIem. cze~wca, a moze zniszcze~ ':;;robionrch we Francji pne2: Niemc60w}
I pIerwlej. Zaraz po powrocre 'Wllsona 17 mar~
wynosi 119 miljardów i 800 mili-. franków~
ca będzie przygotowny pokój przedugodowy,
II1II
którego podpisanie ma nastąpić w połowie malII'4ue!i'\t
ja. Nowe zawieszenie brom 7. Niemcami zawie~
Wełmar,Z1.'l (P AT.) Rz~d rze.~ otrzymał1
rać będzie warunki, które mają być podstaw'!, wiadomość że minister Auer zmad wiktliek ran.!do ostatecznego zawarcia pOkoju. Na propo.zy~ odlliesionyc'h.
cję Orlanda br,dą przedstawione Austrji n o w e ,
"
warunki, aby nOwe pa~wo zmusić do uzn~nia
. 1M IU!OiR~HBiCh::tilijl&~;~;>'L'.
dług6w państwowych l odszkodowania WOjenM~naebJum,. 27 h:łego.WAT::;}~~~:V~(t!g~oS.~at-l
nego.
mej WiadomoścI zabójca Eisnerałli:~~A.fco Jest'
Zdlilll!l:rlwi9J CłeW;!lellltlC''!1~il&.
jeszcze przy :tyciu. \V Monacbium .' panuje iu-!
' 1 ' , , _ ' pełny spokój.
Genewa, 27 lutego, (Isk".,;.) Z Paryża donohz :.*~Hdó_1I
szą, że operacja, którą, postanowiono po osŁat'W
niej wi~ycie u p. Clemenceau, ma się teraz od~
\'a~'$za.wa1 27 lutego, (w1'~) P. Jultan Toł~.
być. Kula tkwi przy samym płucu i, ma być! Joczko, prezes związku l.awodowego .;ukrown j,
wyjęta przez operację, ae:eby zapobiedz kompli· l Królestwa Polskiego,zakupitna lu. 1,000,000, oraz
kacjom. P6łurzc:dowe doniesienia twierdzą, że p. Stefan Ciszewski na lłl:or.300,000. 5 proc. asy"
I stan og61ny chorego jest zadawalniają.cy, ale in~ gnat skarbu polSkiego,
! formacje prywatnych dziennik6w donoszą, że
IilCłl
tA.. '"
m '!I... .r~
osłabienie sędziwego premjera, daje powód do
1lI'tll$l\lhlf.Cj!l 1ll1&!JmlI!ld.DI'~.1B
pewnych obaw.
BOI'Iir!, 27.2 (PAT.) Prasa paryik$! utrzymuje,)
.
"'i"
~ u, ~
±e zamordowany min. Eisner padł ofiarą reakcH
I
.
ililY.I/iU'll'Il~.!i.Ij~iHt!;;gHI'..
wszechniemieckiej, któryznala7.łby był właściwe;
Darlin, 27 lutei.!o. (Iskr.) \1 Budape3zcie słowo na napiętnowanie dawnego systemu,'Pojmu*
i zaaresztowano 67 komunistów za rozruchy prze- ją tam usunięcie Eisl1era ni.e tylko jako zwy,:
ciw republikańskiej formie rządu. Przy badaniu cięstwo reakcji w Monachjum. łea' takiet jUQJ
, ze.wali, że działali za rosyjskie pienią,dze.
sukces rządu be.rlUisldego.

l

I

I

l

ROZWOJ

6

~. Piątek,

dnia 28 lutego 1919 1":
__

If i8

OGŁOSZE

_

CI Dl' n

.

rt_,

•

.,.-_

IIHi1JłIIH

rohl19, wa"Iywne i kwiatowe,
oraz przyrządy (ogrodnicze)

~

~GtielC!m] tp,

l "
L J aSJnSt~~lego
,'.
~

"I"

Rada Szkolna Okręgowa m. .Łodzi, zgodnie z art. 34 § 7."Przepis6w" niniejszem ogłasza konkurs na stanowisko' ml'odszych nauczycieli w miejskich
szkołach publicznych z wynagrodzeniem, oznaczonem w Tymczasowym Dekrecie
o stabilizacji i płacy nauczycieli z dnia 18 grudnia 1918 r. i uchwa,1y Rady Miejskiej z dnia 8.1.19 r.orat Magistratu m. .Łodzi z dnia 12.1.19 roku.
Reflektanci, wInni 00 podania dołączyć niżej wymienione oryginalne lub
urzędowo uwierzytelnione świadectwa wraz· z. odpisami:
l). świadectwa szkolne, 2} świadectwa zawodowe, 3) świadectwa stwierdzaJące liczbę lat pracy w zawodzie nauczycielskim, 4) ŚWiadectwo lekarskie o sta·
nie zdrowia. 5) świadectwo o sŁanie cywilnym, 6) metrykę urodzenia, 7) metryl<ę
dzieci, 8) życiorys, 9) świadectwo przynależności państwowej.
. Podania należy składać w kancelarji Rady, Szkolnej Okręgowej m. .Łodzi,
ul. Srednia 14,lokal Wydziału Szkolnictwa, II piętro. do dnia 20 nuirca 1919 roku.
UW AGA l. Podania, uchybiające któremukolwiek z wyżej 'wymienionych
warunków, nie będą brane pod uwagę.
UWAGA II. Swiadectwa lekarskie o stanie zdrowia wydaje bezpJatnie Sekcją do Walki z GrużHcą przy Wydziale Zdrowotności Publicznej, ul. Dzielna 28.
UWAGA III. Oferty, zlożane poprzednio, a nieuwzględnione do dnia ogło
. szenia konkursu, uważane będą jako nieistniejące, wobec czego reflektanci, pragnący
ubiegać się o stanov·,.iska. nauczycielskie i. mocy niniejszego konkursu, winni
złożyć ponow!lie od,nośne podania według wymaga(1 niniejszego konkursu.
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2ądnnie.
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Posznlenję
2:
~m@;t:~

a

l:li:Iyt

ły9mąca~1tlj1i ~il'~.G!U'il2~~

nh~ h'lI:~@W\O e~).

Oferty proszę sldadać

w

Adm.

Termin do

pnlliedda,łlm.

i,Rozwoju' pod .C".
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~ OSTATKIKARNAtVAŁU
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HE$TAUl!iU\I!J,JA.' łh_talhn WI0Hs~,i;~~~C;;l Pi{~trk@wską 3
poleca na SOBO'l'Ę. l-go i NIEDZIELĘ, 2 go rnarc! r.~.,

... ..

wyborowe gorące ~«J,lełba9k!il: rlkis2~(i

'Własnego wyrobu, 0'1'87,

śniadania

znane

z

wiCIW.os:owil!lllą

~

:r.

I

~1!'~l~~~~Iłł~wlH~~ar~1E~t~~j.~I\}~~

~~~:S~fl ~~r.'
M,,-

';;-l'j

"'''.;~..':

~ ~."c~;"j

.~J

~

\~~A

Il'il
l.!'Iii,

(Solicilici compos)

stosuje'

sit~

z doskol1.IJYill

skutkiem przy lI.l
Nerwobóbch i t. p,
wc w;;zystkich aptekach,
rl.

Reu,m~\lyztlli;~,Al'tretyzlTlic,

koU'~. Zarzącl W. RAKOWSKI. ~

!f'::;l!ii~B~

"<,~
'ą
ij 1i,v

(Balsam methylli)

Sprzcda:~
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, ..

L~

la

I

A

s. przedajl', szory, I ł aw!ci szl~olne sprzedam. Wiu- I c-k1ep rzeźniczy lwpi~. T:l';;:ye'j~, i J •
• 'I
l
lct-e d ens,Y, 'tsypia I'
Raelogoszcz, Ul..
~ ki, Piotrkcl\mlkn 00.
t;j'() " 1 ~ff:"t1 ~!Ono pan.l!ą. {Qwy 8fC J((\V
Olę, dOlllOŚć:
, ... __ ._' ____ '_ ..,._....__ .~. ____.---'--.. Kw hl eluk z ll.ollO~J,ralllami l. S.
'[J.~' t~D'
,I sdkębleOp~~~~. pnl!oatcthkOol~~OSwl{ąa' "r"kl1l0S ę,
Wspólna lI, m_. 1.
..m:J: - t ._. ~~przeclnm stól" ,krzel:la, h~~!rl.{I~, T. F. Ol'fl:~ datmni .. Łask(l\Vet~o'
,''xv,!
"'.
n'
,,"» otO!ll!'ll1Q" s}pialnlQ c\~'\W,,\hJ i::lnlazcct IIp!'os:m Się o zwrot
"
"
"
! Prze.ździecki.
_~
[, nd~e ,urządzenie Sk,l,e ry r~eź- "raZ wte:;zukl z lustrcll1. .v Hi za tl",nI'Oc!I! PioŁrI'oWS1"il M 4
, I
807 o
{l!.. J1lclnego do sprzeda !lla. SredoltlOŚć: tlI. Wid:w\\Jska HI?, IlI. 5~7. Still(~'t·
'853.-:5 '
, '
,
I
brzyńska 7, W piwiarni.
757-1
__________
~?::)..::::.1___.,,~~
"
dla mlodzieży szlwlnej (kurs ',! akuszerka Drzymatowa przyj- -~'----,___
«"klep ~;p()2y'.')ezy do ;;przed:l'
Z I.
d l,
wyższy) odbędzie się w, sobotę, l lIł mule Piotl'lwwska 225-:1G
łl6ika, malerace, otomanę lu- ~ llia. Ce;;/ielniatlfl lO.
o[i~ 2
o~umellty.
, t ...gomarca ogódz. 5 p. p.
I
'\j,. stro, krzesła, szafę sprzedam.
fli;;;;;;:~j;3~iie--r$I:D"e~:.i,.;i;;;-·iu:
, Druga lekcja ku rlli u , nli:&:.. 1Inglik.c1o gruntownego W~!lCZe- , Si~nkiewic7a 59, miesz!wT}ie 4. U peinie nO\ll~ Jest do sprzedaUlIlfljO ;.;.. we wtorek, 4 marca. l 114 nia Języka i konwersacJI an ... ! Oficyna, pierwsze
weJścle,.1
nio. - Ł6dź, ul. Slill'o·Znr,7,ew- !:lronbhl'.v Strzyczkowski .zagu.
ł\1U!I fil fl~"'mlilske
( gieJskiel.pot\zeI>Uy. Tylk? pler.. : piętro,
.
. 811,-:1
ska 19, tI r~l)f)podat'zu.
8:51 1 [] hit pns;:port, wydany przez
..
...~. ~,~
' . Wszo rzędne s11y zechcą SIę z.gla- l ~. ----,,--,,-------,---.-----_.- wll'ldltl polSkie W Ludr.l. 856 1
lilii. Kmń$łtN<e!110 1'3.
560.1 1 szać do .biura technicznego, I 1l!!lloda panienka, sierota, [loszu, ~&gyjeżd.tojąe tanio sprzedallI :2
• Łódź, tlI. Krótka J\1i1 9, 11I piętro, Iv kuje ,jakiekolwiek zajęcie.
IN lMd,a z 1l1<1b'ile~llIi, szafę I if'l'lwim Lajzcr Herszenlml.ft za.
front. Qodzienl1ie od godz. 2,' Łflskawe o. ferty W Administracji lampy guzowe. Nawrot .T"~ 2, m. U ~llb!l paszport nicmiceId, wy"
821 1
7fJ6-'-:J
I f~ozwojU, po'd "Sierota". 1J7z,=o Uj, od H) do G Wiecz. 851- 1 dany \1) Łodzi.
\ do 4po południu.
kl1szerlta Gola{lSl!;:a przyjnltJje
wUłebl~ ,(i'OSjJr.zedaniri!kuclieii!Je
------- f.,"l1una Kl'yp;icr zagubila pasz.~
lI~ewniBnJ a: ogrodem l
na czas slabosci \1 siebie, ul. m urządzenie, dwa lóżko. z SIn- wajraUCha, sprzeduw(~ę gazet ~:. port niemiecki wydun)1 W Ło
KiUfulldego (WidzeWsk/ł) Nr. 152. dlćoWemi materacom i, nocne stoi Wadzyńską, Wla~cicieJkQ, dzi.'
864 1
'792 5Wp liki; um9~alld, stót, krzesla, opnkantoru $/E1zet W PahjanicaclI
.." ..~_...
'. . . , .
. '
I rat do prWa Ila 4 krany, nptl~nt
ostrzegam publicznie, iż gdy nie
~. WiaQomość Rados~
Tamo sprzedam szt.fy, sto- i telefonicz)lY, maszyny do SZyClfl, przestaną szerzyć o mnie ujem-, tlzn Grulke z$!ubila paszpOI1:
W. sp61na N2 11 m. 1
348 1
.•. ty, krzestQ oraz sypialnie , biitrko dziecinne. Juljnsza 22, 111.
\1ych Wieści i odma wlać ll10Jch ~ nIerniecld, -wydany w Kolusz.
'
I
• ,
dębowe. Z,akJad stolar8ki Kaczo- I 18, '
857-7
sprzedawców, pocin:;jtHl ich do kach.
.. ___ ______ .........__ S71 1
~~;;;; q~rOwskie:go, Radogoszcz, Zgierskn \ Meble nOWe i ożywane sprzeJ.7t: odpowiedzialności sądOWej. 1(.
112.
874-?Ę
I fiVI ję po cenach najniższych. Groblir'lslta, wtaściciellm Pa1>ja· i.~ urzawit1skl Józef. zgulri! !lie.
micc!.:i paszport wydany \V [u. ftJ!nhn" fIIg~I'U!iJ6B11·::a· 1 ' . ł . 'k
: I 1 t;:o
. I' Stolal·I'lia. Orla 25.
677-:11 '
nickie,go Biura dzienników i .ezynie.
·UnEJ.i II li hSłJl.lliUA Ul. I
oWle '\1l WIe {CI a 0 pOSZU-'
.. "
<::.a~?sze~!..
' 855-1
......-.._-..
. _-~_859-5
...
l. ,kuje, posady woźnego, eWen- , potrzehny t1c~en. do kl'aWcll z
!l)yflca W!!ner zgnhila paszpOI'.t
l)!·'!"- tualnie jakiejkolwiek. Może zlo- \
poc.zątkar111. ~Iotrkowskn 1S?, WieSZCZka «M-me Marie", Ra- h niemiecki, wydutJ9 w ŁodZl1,
1t ';: u
;(:9Ć kaucję 1500 mk. Oferty pro" I ~~ale~alloWskl.
.808-1.
dWallSka 6, chiromancJa, ka828
•
•
.,..
.. Ż}lwllne l szę składać w Rozwoju sub. W. I . .
.
;
balistyka, grafologja. Godliny
....
..---"'
kO$~ule męzlde i dam$kle, oraz
!t...
81:7-'2 I pĘl11lCnkll krawcowa poszllku) e przyjęć: 11-2 i 4-8, w niedziekradZIOno paszport nh"mi~cI~i,
kalesony. Płacę nti.jw;9źsze ceny. ł
___ I
'lll pr9Watnjch clo.mach szyCIfI,
le i ś\Vil,~ta 11-3.
876-~5
, \.?ydnny .\\1 Łodzi. na ~~li
Bi!!lizna powinna był czyś~p wy- l
.
oraz mo~e zająć się gospod[\r~
- - - - . - - - ZoiJi
Borut)1.
80::>
prana i Wyreparowana. Wlado .. I DO .sprzedania lodÓWka, spl~a stwem. Oferty w Rozwoju, pod ~BC tlnin 17 b. m. przybląkala się
...
mość w sklepie komisowym '\\lI.
sldepow~, .b1tfet, . Wa~n 'pJęCIO "IC.". '
85-1-2
IflJ suka mydlhll5ka; jest O St. ~krndziono 2 paszpOl't~, . nie:
\ilojciechoWicza, PiotrkoW$kal60 ,kilowa z clęzarkanll śWlezo st9ZWkrzchowsldego, wie~ ZimuJ- ~ rniecki wydany na Imiona:
. ..
808-?6 \ ploWanemi. \\{iadomość w sklepIe ff!llacę temu mk. 500, kto mi wy· ' woda. prz)1stanelt Romanów, !Ja \Vincenter;!o Dzidkowsklego l
komisoWenJ t Dzielna 4. 812-2
r robi posadę \\1 biurze, albo \\1 linji tódź-Aleksandrów. Po,u ... Marji OZidkowskiej, oraz pasZ1'1 Ol:rrączki ślubne duży I
Berlina jąd~i u:Uat\'JiaIll I komitecie. Ofer. składać w adm, pływie miesiąc!l. zostanIe sprze... port rosyj sld wspólllY, \'i}1danY,pa
,. n· wybór, ró~ fasony,. 1 U, Wszelkie zlecenia w całych ~oz\\JojU, pod .,500". 866 -- 1.' dAna.
758-5
takiet imiona.
843,:-::>
. _ _~. ---f"""""""""
Z gworancją za z.loto56. pr6b:9 Nlemczec~J, wracam Za 10 ~ni. KiEicvtRudzie-1l506r1Q\cc(i{wa:: W~-',fo'Wiec, dzieci' tl'ojC, WieI; "--·
1
o,d 40 matel!: para, W ~teszka.. '1 Georg Tlllede. Długa 112, oflcy- i' r dratowych, przy przystanku
,szlwlny, katolik, sympatyczOll1aSZe~1>Ski StanislaW ':;'.gapl
nlu prY\llatUeJn, Brzezu'iskal0; na, li pil)Łro.
877-5
1 tramwajowym, do sprzedania. 'I ny, la~~odllego charnkteru, etyczpaszport nie!lllecki \A)~dallY 111
J811 Pla~el".
...
555 9 I
Taszycki, Piotrkowska UO.
n~" urzędnik, pensja 10,000 rocz- I?..!2~lkowie, powIat Br~r~_
'--:-- '
.'
'Folwark, pO'W. Łask. 6 mórg
,.
857-1 I, nie, tyleż got6wki, pragnie się
.1 ) Szafy, lóżka, stó~ krzesi~, . włók z koropletńym in wen.. il)ządców rolnych, ogrodników, ) oŹenić. Poszukuje: mitej, zgod- ifG.a;!inęła karta chlebowa. pa imj~.
nt Emil).1 .Ni 6.
iM- otoyllanę, tremO', maszynę,
tarzern i budynkamI sprzedlltn I
::1ospodYI~ie \1l1ejskie i miej· I nej, inteligentnej, okoto lat 52, L Janiny l"rym , .
869-1
fotel sprzedam. Ka1'ola 8, m. ~ 4.
po 25 tys. ~k. włóka. Do ~apna 'I skie, biuralistów, inkasentów l kandydatki; pOŻł}dane samodziel~
leWa oficyna, l piętro.
79a 4 100 tys, '!11ad(j1!l~Ś<!: PabJo.rlice z kauCją, ślustirz~ poleca B/lIro I ne, bez oboWiQzlcóW, muzykalne,
aginąt paszport ros~jski n~
-----~--------....
"NOWa KStęgarnlo '.
861-;~ ,
Taszyckiego, Plotrkowsk~ 00.
i no j Inajętne. Oferty z adl'esem
imię Dymitra Petersllge. wy
II ,Meble różne: szafy, lóżka,
. '
860-1
upraszam nadsyłać do adtnini·
dany przez byty Bank par1s(}~~
Hl materace, kredens, stół, krze- urowa oldenb~rg, cz~stej rasy, j stenollrafistka-mlllszYII!stka wję- stracj! "ROZWoju" dla (402».
w ŁodzI.
.
84~
ska; otomanę, lóźeczko dziecin", n dosprzedanta. 25 htróW mleżyktl. polskim i niemiecki:m
. 870-1
~~1Iil
n.e,· kołyskę, sprzedam tanio.. Ira na dobę; również prosięta poszuk.uje posady. Oferty pod
pOWodu wyjazdu sklep ogroPiotrkowska 225-5, l p. front.
rasoWe do cfioloo. l{wiatkowice. .1. S.u do adm. "Rozwoju".
dowizny do sprzedania. Wia- Blll!l!a .,j IDllli!! iiiUH:lUU11i.l!ID) fi\'i1iM ~
.
815 B probostwo.
,815-1,
865-1
domollr: 155, sklep.
837-2
:
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S. Czajewskiego.

