
Wydanie wieczorowe. 

PRENUMfRłlTlł: 
~ocznle • • , • 24 mrk. 
fółtoczn/e • • • 12 mrk. 
a.warta/nie • • • 6 rnrk. 
miesięcznie. • • 2 mrk. 
w1az z odnoszeniem do domu 

lllłt przesyłki\ pocztową. 

OGŁOSZENIF\: 
Nadesłane przed tekstem 
ł w tekscie - wiersz I rnrk. 
Nekrologja • • 75 fen. 
l(eklamy . . • 70 fen. 
Zwyczajne (5szpait) 50 len. 
DrobneogloszcniJ po 6 fen. 
ia wvraz. Najmniej 5J iea. 
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Założyciel i wydawca Jan Grodek 
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Protest. 
Pod tym tytułem zamieści\ krakowski 

• Głos Narodu"' z powodu tra'1datu brz~s
kiego, dos\mna\e argumentufący artykuł, 
z którego przytaczamy niektóre ustępy: 

l 
przej braniem ciernia w swe tywe ciało 
i przed uniemotliwieniem Z!!órv sto<;un
\tów pr:zyjaznych z Polską. Wieli:> można 
połotyć, oczywHcii:>, na karb niedoświad; 
czenia Dt)WOlrrrnwanych dnlom2t5w, a 

„Historyk o~ecnyc.h wypadkó~ będ~ie 
miał zadanie mecodz1enne. B~dzre musiał 
dociekać, jakiemi drogami kroczyła dyplo
macja nipudolna, ślepa na najprostsze 
oczywistości. B~dzie musiał tozwikłać 
g~szcz rzeczy bezrozumnvch i często nie
pojętych. Jeżeli prawdą jest, co się opo• 
wiada w kolach poinformowanych, że na 
zawarcie takiego pokoju z Ukrainą wpły
nęły względy aprowizacyjne - co zresztą 
hr. Czernin poprzednio sam głosił - to 
mctna w istocie powiedzieć, żf> Au str a 
sprzedała za pszenicę coś w rodzaju poli· 
tyc211ego pierworództwa w kwestii pclslde1, 

fakle spaca\o jej samo w otwarłą dłoń, 
dz;ęk i ukladcw\ stosunków. 

Ale dyplomac}a wh•deńska bvła zawc;ze 
mistrzynią w marnrwaniu na\świe\nie\szych , 
okazji i w ruinowaniu wszystkieao, co ) 
los pobłażliwy budował rlla niej, a!e bez 
jei pnyczyt?;enia się, a czę.eto pr2eci11! ;el 
własnym n\es\tootd-ynowanym odrucbom. 
Miliony tonu ukraińskie1 pszenicy nie wy
na$frodza Austro-Wl'grom fei szkody, jaką 
wvp·ądzqo jej occięcie Chełmszczyzny i 
Podlasia. Bo traktaty, zawierane w chaosie 
st"sunków nieskonsclido~anych, nie mają 
trwałości i przez dyplomację rrzewiduj~cą 
tak traktowane być powinny. Ale trwałym 
będzie za to ten ry-, jaki rozwa rł się mię
diy bałamuctwami dy!'lomacji brzeskiej a 
cbrażo11ym in+eresem Polski. 

Pr7.ekona si~ o tem hr. Czernin, gdy 
rys ten trzeba będzie Z"lepiać i :ama'o
wvwać. Wówczas 7.tozumiei}\ r~nnwie 
z B?llplatzu, że sympatje dw11dziec::tomi
lJonowego narodu nie są drobnostką i ~e 
trzeba było dwa razy się namyślić, zanim 
się z nieb \)rzez nieudolność, czy zaślepie
nie zrezygnowało. Złą przysługę cdd1ł 
Ausfrji jei minis\et spr2 w zagranicznych. 
Historja osadzi ją tak, 1ak na to zasługuje 
każde krótkowi jztwo i każde obliczanie 
na metę najbli 7szych dni. 

Albo musimy przyjąć, że akt z p.iąte
go listopada ma jes::cze jakieś znaczenie 
i te państwo polskie. istoiefe - a wów
czas bez jego zg<'<'Y t_lie wolno nikomu 
i:zęści jego odryw - ć i obcym czynnikom 
oddawać, albo też, jeżeli Wiedeń i Berlin 
akt Jistorad.owy przekreśl:1ją i politycznvch 
konsekwencji z rriego nie wyciągai~, wów· 
czas ziemie te, wrai z całrm Król~"itwem, 
są częścią by~eg0 caratu. Wt„dy Z:!Ś oku
panci, dzier::lący te ziemie l) l'w faktycznie, 
siłą oręża, nie zaś tytułem wbsności, nie 
mają prawa nimi sie rozporządza ć i od
daćby je mogła Ukrainie tvlko Rosj~1 Ta 
zaś, o ile mamy na myśli bolszewJ~m, 
Uiąainy, zaw;e:ającej pokój, nie uznaj"', 
rząd je1 uważa 7a uzurpatorski ~ układów 
z nim ni rowadzi. 

Oto m ly przykład zametu, w jaki dy
plomzcja hr. Czernina wpako\J;1ała Austro
Węgry. 

1 
Pod adresem zaś ukraiń"ÓW pisze „Głos 

'N" rodu": 
.Młoda republika nie zdaie sobie mo· 

że s~tawy z tego, co znaczy przvwhsz
czeme so'b\P. przez nią ziem s ornych -
z~esztą spom-yc.h tylko z jej punktll widze· 
ma, .me. z pu~ktu naszych praw. Nie ro
ZUf!!Je, 1ż zyc1e ~wo\e, tyci!: państwa, nie 
ma1ącego ·gran.ie, a iato posiadającego 

dwa ~łó~ące się rządy, rozpoczynają od 
aneks11, 1 . to wyszedłszy ze stanowiska 
b~z~neksyjnego. Głos .tr~eźwej tac.huby 
w1men przestrzec nowe 1 meslrnnso\idowa
ne państwo, które w przyszłości z Polską 
będzie sąsiadowało. Wiuien przestrzec je 

takte na karb kłamliwych obietn;c, jaki·"'mi 
jeb mote usr.okajano i łudzono. Niemniej 
przestroga jest lwn ieczml i, rzucając ją, 
spełniamy obowiązek uczciwośc i rolilycz
neJ, której ceły świat domaga się na czas 
powojenny w stosunkach narodów pomię
dzy i;obą.• 

Wywody swoje organ krakowski kon
kluduje: 

,Nie jesteśmy społeczeństwem dzieci, 
które przywabia się cukierb~m. lub stra· 
szy rózgą. Są sprawy zasadnicze, w któ· 
rych niema dla nas kompromisu, a tem 
mniej rezygnacji. A l<to chce stosować 
wobeC' nas metodę drażnienia' lub prześla
dowań, musi dobrze obliczyć si~ z ty:u, 
czy jego ogólna sytu<>cja rozwala mu na 
takie eksperymenty. A musi też wiedzieć, 
że spokój narodu nie jest słabością, lecz 
siłą, nie rezygnacją, lecz niezłomnym: 
przetrwamy i zwyciężymy.• 

• 
Dele{iaci f{cła p~łslkievo 

odrzucili za roszenie Czer• 
n ina. 

Z Wierlnia donoszą: 
W sobotę odbyło stę pos·e.J'lenie 

plenarne Koła pols ie;to, na kt6rem o• 
hecni byli również liczni członkowie 
Izby panów. 

Przyjęto zaproponowane przez Da• 
szyńskiego o§wiadczenie, jakie ma zło· 
żyć '.iomisja parlamentarna w Izbie po
sMw, oraz zaakceptowano odezwę do 
narodu polskiego, protestującą przeciw
ko przyznaniu Chełmszczyzny u;-raime; 
również przyjęto .jednobrzmiącą rezolu
cją dla Izby panów. 

Wszyst:.:ie te rezolucje przyjęte zo
stały bez dyskusji i jednoałośnie. U
trzymane one są w tor.ie bardzo os· 
trym. W poniedziałek koło obradować 
będzie o taktyce, jaką zastosować w 
parlamencie. 

Dzienn:ki donoszą, że dwaj delegaci 
polscy, których hr. Czernin zaprosił do 
siebie na naradę, odmówiJi przyjęcia 
zayroszenia. 

Zł żenie mandat ów. 
„Lokal Anzeiger" donosi ze Lwowa: 

W ratuszu odbyło się zebranie pod 
przewodnictwem prdydenta Rutowshie· 
go. Uchwalo'no jednogłośnie, by wszys· 
cy posłowie polscy -zloiy ll swe manda ~ 
ty, gdyby istotnie Coełmszczyzna miała 
być odebrana K 6iestwu. 

Pr· ee=. buuż to i. 
Z Wiednia donoszą: 
Kolo polskie p~le~iło pąsłowi Ignace

mu Rvsnerowi, cle-legatowi austrjackiemu 
w 'Warsz wie przemawiać w l'ornis~i bu· 
dżet0wej parlamentu wiedeńskiego przew 
civ; budżetowi. : 

Protest polakót.v w Mos• 
kwie. 

„Matin" dowiaduje się z Petersbur
ga, że komitet naczelny związku pol
skiego w Moskwie założył protest prze
ciwko zajęciu przez Ukrainę ziem poi• 
ski eh. 
An~lja nie uznaje zawarte• 

go µo'<toju 111 

. Wt:d\ug ~iu:a Rcukra, rząd angielski 
me uważa siebie za zobowiązanego <:30 uw 

znania pokoju, zawartego prn :z Austro
Węgry, Niemcy, Bułgarję i Turcję z U· 
halną. 

Cała Rosja prze~swko 
U~rainie . 

„ Telegraph en-Union donosi i Peters
burga: 

· W rosyjskich kołach przemysłowych i 
handlowych układ pokojowy z Ukrainą 
wywołał niesłychane wzburzenie, wskutek 
jego znaczenia ekonomicznego. 

Przemysł rosyjski zostałby w razi~ uw 
trzymania się tego układu pozb · wiony 
węgla i lic.rnvcb surowców, cała zaś Ro· 
sja skazana byłaby na głód. 

Austria chciała pośredni• 
czyć pomiiędzy Rosją a 

U 7 '.r2F!lą• 

Według informacji 11 Tempc;a• z Pet~rs
burga, w kołach bol5:7ewickich zapewniają 
ie rząd aust iack1 z::orcponował Radzie 
komisarzy ludowych pośredniczenie po
między Ro~ją a Ukrainq w ich konflikcie 
politycznym i go-:,1od:.Hczym. Wiedeń miał 
pod l'no z 1bowi1zać się do skłonienia R-i
dy kii• J:{iej u 2naczn'} h u~,ęrst.v 1e
rvtorjalnycil na ne z rządu petaxf.burs
kie~o. 

Rada komisarzy ludowych po burzli
wem posiE;duniu odrzuciła propoiycję 
wied{ ń si<ą. 

Per,r ta je z Rumu. ją. 
Z Berlina donosu11 1e dotychczas· je

szcze nie rozpoczeto z Rumunią pertrakta
cji o pokój. Jest to jednak bardzo praw
dopodobne, ż w dniu 22 b. m. rokowa
nia te slę rozroczną. W tym crash~ uda 
się selrret:m~ sf!.1!111 v Kiihllmann dr1 Foc
sani,- aby objąć kierownictwo nad rokowa
niami. 

Podstawy ewent. pokoju ni~ są jesZ"cze 
usta)O"!e, można jer1n !lkże już dzisiai zaw 
pewnić, te również przy tych pertrakta
cjach, jak i z u :{r ainą, m1igł5wniejsxą ro
lę o<!egr:iją sprawy gospodarcze. 

Abdykację ~:-óln rumuń• 
skiego uważa!~ za fakt 

nieuni ninny. 
„Secolo" donosi: W ·londyńskich i 

paryskich kołach politycznych oczekują 
z zupełną pewnością w najbliższych 
dniach decydujących wydarzeń w Jas
sach i Bukareszcie. Abdykację krćla 
Ferdynanda uważa;ą za fakt nieuniknio
ny; wiadomo§ci co do tego, czy nról 
zamierza abdykować na: rzecz swego 
brata, czy syna, są sp?"?.eczne. 

„Stampa" dowiaduje się z Rzymu, 
że król f erdynand zamierza abdykować 
na rzecz swego brata. 

Czy pasło ie l o"dicji o usz• 
czą Jas 'l · 

O wypadkach rumuńskich .M·:>rning 
Post" donosi: 

Riądy koalicji zawiadomiły swoich 
przedstawicieli w Jassach, że uważać będą 
pertraktacje Rumunji z wrogiem za akty 
niep1zyjazne. Dotychczas jeszcze nie za
padły postanowienia co do tego, czy w ra
zie rokowań pokojowych posłowie mają 
opuścić Jassy; jest to jednak bardzo praw
~opo<lobne, gdyż Rumunia w swoim czz
sie podpisała układ o nlexawieraniu po
koju· osobnego. 

Zerwanie rokowań P tere• 
burskich. 

Z Berlina urzędowo donoszą pod datą 
16 b. m.: 

Komisja niemiecka, iako tet kom1sje 
państw spnymierzonycb opuściły w dniu 

wczorajszym Petersburg i d~isiaj rano w 
drodze powrot11ej przekroczyły linje ni~· 
mieckie na froncie. 

Pod~óż ministra, 
Z Monachjum donoszą: 
Bawarski prezes ministrów von 

Dandł wyjecl~ał do Stut~ardu, aby się 
przedstawić królowi. Wed~u~ opm)I 
prasy niemieckiej, podroż ta ma na ce• 
lu omówienie sytuacji wynikłej skutkiem 
brania udziału w rokowaniach ministra 
bawarskiego hr. Podewilsa. 

Dzisiaj przema iał Kii 11-
mann. 

pzienniki berliń~kle donoszą, te dzisiaj 
n~ posiedzeniu ple.narnem parlamentu, przy 
pterwszem czvtamu traktatu pokojowego 
z Ukrainą, :zabrał głos sekretarz stanu v. 
K~hl~ann i wypowi~dział dłuższe przemó· 
W'l'"nte. 

Zdobycie l<iiowa zez boi• 
ctzewi ów„ 

Petersburska agencja teleouf. komu• 
nikuj : 

0 

Walid Cl KPów zCłstały ukończone. Ki
j6w został zdobyty przez rewolucyjne siły 
zbroinP. 

Komisar jat do sr,r~w aprowizac!i utwo„ 
rzył wydział dla wymiany towarów, ażeby 
wytwory przemysłu krajowego zbywać po 
ustalonych cen:ii::h wzamian za zboże i ar· 
tykuły żywnośdowe. 

-:-
Sprawo1danie telefoniczne, oLrzymane 

.z Moskwy, ruca· nieco światła na zajścia 
poprzedzające z.lobych. Kijowa. 

W walce wzięła udział cała artylerja 
bolszewików. Działa ustawiono na ws:ryst· 
kich wyniosłośchcb, jak również na pra· 
wym brzegu rzeki. Ogniem ziało zgórą 
dwieście armat. Wydarzenia piiź1zierniko
we, które miały miejscę w Moskwie, ble· 
~ną wobec tego, czego widownią był Ki· 
JÓW. Giówna walka rozegrała się w okolicy 
Pieczery, punktu zbornegu wojsk ukraiń
skich. 

D0niesiono, iż oficerowie i uczniowie 
szkoły oficerskiej przyłączyli się do ukra
ińców. Wedlug doniesień mak ymal'st '5w, 
w szeregach ukraińskich walczą of cerowie 
rumuńscy, angielscy, b"lgijscy i f ancuscy. 
Wielu zakonników zgłosiło si~ w cilarak· 
terze ochotników. 

Klęska Alek iejewa. 
Doniesienie Petersb. Ag. Te1egr.: 
Walczący rod Woroneżem oddział ge· 

nerała Aleksiejewa poniósł-dotkliwą klęskę. 
Wojska rewolucyjne otrzym-eły posiłki. Ko
zacy zostali okrąż"ni i musi~I! złożyć broń. 
Pojmani kozacy opowiadają, :te gen. Ale· 
ksiejew przyrzekł w ciągu 8 dm cczj ścić 
południe z wojsk .sowjetów". 

Zebranie rządu wo skowego kozaków, 
odbyte . w NO\VOCzerkasku, powzięło for„ 
malrią rf'zolucję w sprawie podjęcia ofen
sywy. Wojska reakcyjne w Nowoczerka3ku 
z1:13jdują schronienie u kozaków. 

· Rząd wojskowy opracował plan kiero
wnictwa Rosją w razie zwycięstwa nad 
wojskami "sowietów•. Na liście projekto
wanych ministrów niema Kaledina. 

Urzędników kolejowych, którzy odmó
wili oddania się pod rozkazy kozaków, 
rozstrzelano. 

Wojna z kozakami. 
Rada miasta Saratowa wypowiedzia· 

ła wojnę kozakom Astrachańskim. Do• 
nosi o tem biuro Wolffa. 

Walki w Finlandji. 
Specjału}' korespondent .KoeJn. Ztg.' 

z Haparandy telegrafuje do swego pisma1 
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Krymskim panowała dżuma są najzu· 
pełniej zmyślone. • 

Akcje bankow9 unieważniono. 
Pet. Ag. Tel. doli os·: 
Według opublikowanego dekretu, cały 

mniątek dawnv::h banków prvwatnvch 

przekazany został nowemu Bankowi Pań· 
stwa republiki rosyjskiej na iasadzie sek• 
westru następującego: 

Wszystkie akcje banków uznane są za 
nieważne i wypłata dywidend zostaje znie· 
sio„a. 

Kolej między Torneo a Sejnaejoki, 
kwaterą główną hr. Mannesheima naczel· 
mego dowódcy armji finlandzkiej, jest nie· 
naruszoną. Wiadomość o wysadzeniu w 
powietrze różnych mostów była fałszywą. 
Pociągi krątą bez przesiadania. Codzien· 
nie chodzi pociąg, w którym podróżni ko· 
rzystają ze wszystkich wygód. Z osobis
tych wrażeń ·o bitwie pod Torneo i po 
zwiedzeniu pobojowiska stwierdzić należy, 
te poprzednie wiadomości były bardzo 
przesadzone. 300 syberyjskich strzelców 
po upartym oporze rozbrojono. 
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Wznowien·e walk z Wielkorosją. 
Telegra y. Ilość uzbrojonego wojska hr. Mannes· 

heima określić można na 25000, nieuzbro
jonego zaś na 100 tysięcy. 

Wiadomości o dowozie rosyjskiego on~u i k aJ: n~em· cki. 
wojska z Petersburga ·uważają tu za prze- Berlin, 18-go lutego. (Urz~dowo) 
$ądzone. Brak przedewszystkiem broni. 
Aresztowanie ks. Mikołaja Z widowni :zachodniej. 
- Mikołajewicza. W wielu punktach frontu wieczorem 

.Stockholms Dagblad" dowiaduje się, ożywiła sit;; walka artyleryjska. Działal-
~e wielki książe Mikołaj Mikołajewicz ność piechoty ograniczyła się do utarczek 

· · d k c wywiadowczych. 
znajduje się po es ortą zerwonej gwar- ' Przy jasnej mroźnej pogodzie samolo-
tlji w drodze do Petersburga, gdzie - jak ·· ty były ba d 0 d · · · d t ł d t b ł r z czynne mem 1 nocą. wia omo - s aną ma prze ry una em Urządzenia militarne za f·ontem nie-
rewolucyjnym. przyjacielskim obrzucono obficie bomba-
Carowa•wdowa w Kopen• m!. Jeden z samolotów atakował Londyn. 

ltadze. 

przyj8:cielskicb samolotów i 2 balony na 
uw1ęz1. 

Z pozostałych terenów walk nic no
wego. 

PierwB%11 General·k'11.1ate„.'1zlstr:a 
LllDENDORFF. 

eccmunillcaf wie~zarn"Y. 

BERLIN. 1B·go lutego. (Urzędowo) 

Na południowym wschodzie od ,Tahu
re rozwinęły się walki miejscowe. 

Na froncie wielkoruskim dziś o godz. 
12 w południe rozwinęły się kroki , nie
przyjacielskie 

W pc..chodzie na Diwińsk dotar~iśmy 
bez walk do Dźwiny. 

Wezwane przez Ukrainę na pomoc w 
Szwajcarski Pres~-Tei<:graf dowiaduje 

się, ~e carowa-wdowa Marja Teodorówna, 
urodzona ksi~żniczka duf1ska, w ostatnic'.1 
dniach przybyła do Kopenhagi, gdzfe za
ADierza ostatecznie osiąść na stałe. 

W ciągu dwóch ostatnich dni w walce walce jej z wie;korusami woiska nasze 

Polaki korpus Muśnickiego. 
W „o. L. Ztg." czytamy: 
Jak ostatnie wiadomości stwierdzają, 

korpus Muśnickiego stoi obecnie w o
kollcllch Bobrujska (na południo-wschód 
od Mińska). Uczebno§ć korpusu tego 
mocno pisma ealicyjskie przesadzają. 

Podlug ściślejszych informacji, oka
zuje się, że korpus ten liczy 12 OOO lu· 
dzi; posiada on artylerię i amun1cję, 
lecz w nieznacznych ilościach. Dotych
czas otrzymuje korpus żołd i żywno§ć 
z Rosji, lecz zapasy tej ostatniej są na 
wyczerpaniu, ponieważ okoliczna lu
dność niema jui sama wiele żywności. 
Korpus nie ma żadnych zamiarów za· 
czepnych, lecz wyłącznie obronne. 
Oprócz tego korpusu znajduje się jesz· 
cze w innych miejscowościach Wielko· 
rosji 15000 polskich żołnierzy i na Ukra· 
lnie 25000. Obydwa te oddziały nie 
znajdują się z korpusem gen. Muśnie· 
kiego w żadnym związku. 

Również wyjaśniło się w ostatnich 
!lniach, że wiadomości o wzięciu do nie· 
woli Krylenki z całym sztabem głównym 
.w Mohylewie, zajęcie Witebska i Smo· 
leńska nie byty oparte na ścisłych in· 
formacjach, lecz tylko na pogłoskach, 
które się nie sprawdziły. 

Wieści z Rosji. 
Spisek oficer6w celem ••ięzieftia 

Lenina. 

Pet. Ag. Tel. donosi: pod datą 16 b. 
m.~ Natrafiono tu na ślad spisku ofi· 
cerskiego, mającego na celu wzięcie do 
niewoli Lenina. W lokalu orlJ?anizacjl 
lnaleziono bomby i granaty ręczne. 

WfJjna domow~ w Rosji. Wallci pod 
Tag :.nro;iiem, Ro&towem, Woroneżem 

I Symferopolem. 

Pet. Ag. Tel. donosi: Operacje gen. 
Ale1'siejewa w okolicy Taganrogu trwa· 
Ją w dalszym ciągu. Pomiędzy Czer• 
woną Gwardią a przeciwnikiem miało 
miejsce gwałtowne starcie. Operacje 
militarne odbyły się w trzech punktach. 
Oen. ErdeJli walczy pod Rostowem, 
gen. Aleksiejew pod Woroneżem. W za• 
ciekłych walkach pod Worol\eźem woj· 
~ka sowietów zostały okrążone ze 
wszystkich stron. A'ei siejew opraco· 
wał plan strategiczny, celem okrążenia 
woj sk rewolucyjnych. 

W razie powodzenia Aleksiejew ma 
zamiar maszerować przez Woroneż i 
Charków na Moskwę i Peforsburg. 

„lzwiestja'.! oświadczają w artykule 
wstępnym, że Aleksiejew podjął walke 
nietylko przeciwko bolszewH om, leci 
w celu restytucji monarchji. Zaprze· 
czają pogłosce o zajęciu Woroneża 
llrzez wojska Aleksiejewa. Wałki od
były się podobno o 300 w• ) rst na po
!udnie od Woroneża pod m1tjscowo§cią 
Kamienskaja. 

Po bitwie, jaką stoczyły oddzia ły 
'Jlarynarzy i Czerwonej Gwardji z od· 
działami wojsk tatarskich, zajęte Sym• 
feropoł. Katedra została usz :~odzoną. 
Tatarzy uciekają. Wojska robotników 
i marynarzy uznają jedynie władzę so• 
wietów. Wiadomości prasy zagranicz· 
nej8 jakobv na Kaukazie i na półwvspie 

powie1rznei i z ziemi zestrz.-Jono 16 nie- rozpoczęły P'' ~i1ód w kierunku od Kowla. 
lmllmlliilillllllilmllllmlmllil„._ ... „„„„ ...... _..._._mm~l3l!lllillmlllll2ili:mmlllBlll1m111111:111 ... „1111111 

z 
Krasowski .Naprzód" pisze: 

.Dzień 9-ty lutego 1918 r. b~d:zie 
dniem złowieszczym dla Polski. W dniu 
tym postanowiono zawrzeć oltój kosz,. 
tem t::traty ziemi Królestwa P Jskiego 
na rzecz nowego pańsh:a ukraińskiego. 
Pierwszy traktat pokojowy odrywa od 
Królestwa około siódm~ cz~ść ziemi i 
około milion Polaków oddaje pod ob
cą władzę. 

Granice Ukrainy mają prawdopodo
bnie stykać się w przyszłości nie tylko 
z Austrją, lecz i z ~!emcami (przez Li
twę): s tąd ich rnzdągłość aż do gnber
nji grodzieńskid . Co to dla Polski o
znacza w przyszłości potl wzg'ędem ban• 
dlowym łatwo zrozumi ć. Przewićyw'lć 
też pod tym względem można najci~ż· 
sze straty i ciosy. 

Hr. c~ernin oświadczył kilkakrotnie, 
ie Polska nie ma być odcięta; traktat z 

1 Ukrainą przeczy temu w jastkrawy spo· 
sób. · 

Naród polski staje przed jedną z 
najcięższych chwil od czasu ostatniego 
podziału Polski. Od jego siły, od sto· 
pnia uśw iadomienia sobie wielkości nie· 
bezpieczef1stwa wiele zależy„. 
W „Kurjerze Polskim" dr. Z. Salinger . 

w artykule "Wobec klęski" pisze: 
W chwilach gdy spadają na głowy 

nasze ciosy, sta~amy się zwykle doszu
kiwać przyczyn, które je spowodowały. 
Na każdy fakt składa się .zazwyczaj ca
ły szereg rozmaitych czynników, czasE>m 
nawet luźno ze sobą związanych. Po
dobnie, jak na rozbiór Polski w XVIII 
wieku złożyły się przyczyny zarówno ze
wnętrznej, jak i wewnętrznej natury, tak 
i obecnie spadajl\CY na nas cios jest wy
nikiem splotu różnorodnych czynników. 
Jednym z nich, a bodaj czy nie jednyre 
z ważniejszych, je!>t, zdaniem mojem. 
nasza bierność, apatja, nasza martwota, 
brak zdolności do czynu~ Wszak n:e 
umieliśmy wykrzesać z siebie tego wszech
ogarniającego ognia, wydać ze swego 
łona tej siły s połec.;:iej, o której się ty
le mówiło i pisało. Zdawało się przez 
chwil.;, ~, ')teczeństwo zrozumiało, iż 
cza, • ·lerzyć „w czynów stal•; ale nie
stety... bylo to tylko złudierii e. Poir.ię
dzy czynem polskim z dnia 6 s iervnia 
1914 r., a czynem obecnym Dowbora -
j ś n ickie(!O, l .t.y długj, a smutny okres 
martwoty, • ierncśd 1 ~magań i walk we· 
wnr.t"znych; a 0 ~ głos zlotego rogu po
zosta łv masy - gtud1crr.i. 

„P·m by mogl: ckżo miet• - mó-
·i Czepiec w • N;;:setu •-.ino oni nie 

ci-1cą cbci 0ć • i to ;e:it gorzka prawda. 
Polrn fimy zdobyć si e. na twórczy wysi
kk, stać m:s na bohaterstwo, na jedno
raz w~ fOświ~c:enie, ale nie umiemy 
stale i ·k, ,;:;el<w:ntnie :Jążyć do jedne
go cel u, utr zymać w napięciu przez dłuż
s1y czas ... wy ·i. si ł i nerwów. Powie
dziano, t zwyc ęży w wojnie ubecnej 
ten, kto ma sil .iej.'ze nerwy; jeśli tak 
ę zie · totnie, to biada nam, bo my 

~ilnych P:::.. \ Ó :e mamy; chyba, że 
1e w sobie wy: ... b my. 

Wielkie zagadnienia dziejowe roz 
strzyga ią się krwią i żelazem, a my 
chcieliśmy je rozstrzygać papierowem1 
deklarac:ami oie.lmie brzmiacem1 fraze-

sami i szczytnemi hasłami. Apelowaliś· 
my ćo zasad sprawiedliwoś:i i byi:śmy 
tak naiwni, ie s;dziliśmy, !i to wystar
czy dla odzyskania tego, co utracilismy 
i~ obce r~ce wyciągną nam kasztany ~ 
pieca. 

I jeszcze iednc: n ie skorzystaliśmy z 
tych kilku lat wojny nawet w tym kie
run i< u, aby si~ skon sol i do w;.ć wewu~trz
nie, aby wytworzyć tę sroi sto ~ć. która
by nam aił dodała. Zda w:Iło się idcali· . 
storn, że pod wpływem tych ~strząś
nień potężnych i dzlejowvch lrntakliz
mów, w wirze straszliwej wojny, z ci
chej SiG mog 'ły podniesie naród, jak 
marzvŁ Sł wacki, i będzie, j 3k ; iel l.; i 
posq~ 7. iednej bryły śniżu ula ny, , a tak 
bartownv. że w gromach nic pę knie ".-
1 znów - złudzeni~ prvsło. Po 3 i pół 
la.ta_ch. W?jny jesteśmy rozbici, jak daw
n.e•, ' m~ możemy si~ zdobyć na z3d
!1ą jednolitą decyzj", chyba, by wydać 
jęk rozp1<.zy. I oto jesteśmy dziś tak 
sa~o bezsilni, jak wówczas, gay pod
da'Y~mo iimputacj i żywy nasz organiz „ 
p:rnst~ow y • . O?y je nak r;od wpływem 
tego etosu, •ak1ego doznąliśmy, naród 
nasz okrzepł, st.taf, podobnie, jak to 
byto. i:o pierwszym rozbiorze, który o
trzezwił społecze6stwo. i pchnął je na 
nowe. d.ogi. Wówczas tylko będziemy 
mog}1 poweto~ać nasze straty, jde\i 
staniemy rami~ do ramfouia. Zestrzel
my więc .myśl w iedno ogmsko i w je
dno ogni f111 0 duchy•, a z naszej woli 
czyn n „ z bę :faie. • 

Radny Ciszewski, który przed kil..u 
dniami occzytał rezolucję P. P. S. na ze• 
braniu Rady miejskiej, wyjechał na za· 
chód. 

Radny Wacław Łypacewicz, jeden z 
leader J W Zjednoczenia Stronnictw De• 
mokratycznych, wystąpił z tego stron· 
nictwa. 

W salonach pałacu nr. Krasińskich 
w apartamentach regenta I. Ostro-w-
1. . d . I J s .nego, w nte zie ę w gouzina t;: h poo• 

biednich, odbyto si ę liczne przyjęcie z 
udziałem tego samego towarzystwa co 
i poprzec!n" ej niedzie li, nadto przybyli 
regenci ·s. arcybis ', up dr. A. Kakowski 
i ks. Zdz. uubomirs l<i, 

Wypad1~ i os ~a tnic h dni, jak r6wnież 
wisdomo(rj 'ladeszle z j mych dzielnic 
kra ju, b y·h żywo omawiane. 

Zgoo. c i e"""' Ey 1 -· ~\owh:z :a . 

W so bo~ę wystrz„ ,:. z re. olweru o
debrał sob ' :c l ycie ••ie. for ~.vojsk Pol3kich, 
Lu t:wik E} <' :at icz, inspektor zaciągu 
wojska ro .. r. 

S. p. m· jor Eydziatowicz pozostawił 
list, w którym, jako motywy zozpaczliwe 
go kroku swego, poda1e p;zejśc ia moral ne, 
wywołane wydarz ·niami dni 0statnich. 

Ludwik E1dziatowicz, major ·wojska 
polskiego, był dyrektorem fabryki wagonów 
w Sanoku, z chwilą wybuchu wojny zgłosił 
się do Legjonów w K akowie, gdzie byt 
pierwsz.vm komendantem olaclL oóźmei 

zastępcą komendanta grupv Legjonów w 
Kozienicach a ostatnio szef~m zaciągu do 
wojska polskiego w Warszawie. 

Echa dni ubieg.f7ch. 
Między licznymi studentami wyżazycb: 

uczelni, którzy po uroczy3tościach nie wró
cili do domó\v. znajdtja si~ stud. pollt. 
Stantezewaki1 ayn ministra pracy. 

Aresztowanie kolpoPłerów. 
Policja µolowa arnsztowała L.-j .lt dono

si .Gonie.! Wieczorny" - we czwartek 
około ' 60 kolporterów pism za spuedd da· 
datków, zawierających mani/es& Najdoatoi• 
niejszej Rady Regencyinei, deklarac ę ustę• 
poj ą cego gabinetu i dakla1ącję R."dy 1Lei
sk iej. Aresztowanych odprowadzono do cy
tadeli. 

Posterunki werbunkowe w Chełm• 
szr.ayi.nie. 

Personal urzędów zac iągowvch do woj· 
eh polskiego w Chełmie, Krasnvmstawie, 
Biłgoraju i in. miustach n11 Cheł·m1zc 2yŹ• 
nie puybył juz cJo Warszawy, Biura za
ciągowe zwini~to. 

Oboatrz~żenia 11rz7 przejeździe. 
W ostatnich ci·isaołl wprowadiouo a:1e

reg oboBtru·ń przy przejetdaie a okupaejł 
n~em_ieckiej do auetrjackiej; pn:yczem pod
rożn1 podd!łwani s~ bardzo śeiełej i obo• 
stnooej rewizji. 

Radom, 
· W ubiegły wtorek odbyło się nabołeA· 

stwo i pochód: Ruszono najprz6d pod in• 
epekłorat Głównego Urzędu Zaciągu. 

Miasto udekorowane było flagami oa
rodowemi, przybra_nemi krepą. W czasie 
poehodu 11rzemawial prezyden._ miasta Ra• 
do mia. 

Lublln. 
O godi. 10 rano, w ubiegły wtoret, po. 

nabo~eńetwie sformowano pochód, do któ• 
rego pr8y11jczyła sio milicja, straż ogn\o
ws, stowarzyszenia i kluby. magistrat. rada 
mfeji!ka i t. d. Pochód roezyl a Krakoww 
ski020 Prr.iedmteścla. 

Pochóli udał ei~ przed ogród Saski, gdzft 
wygłm;zono mowy. Pierwsrą wygłosił prze
mysłow iec i działacz lubelski, p. Makowski. 
Nazajutrs ogłoszono w Lublinie, je po ~od11. 
8 wieczorem nie wolno wychodzić na ulic~. 

- .Ziemia Lubefska•~ która zmus:aona 
b~- ła zawiesić na kilka dnt. wydawnictwo. 
uknzałs !łę rnowo. W dom 10 b. m. u· 
k!!uł się numer zmniejszony. Od dniłl 10 
począwszy, będzie wy('hodzió „Ziemi„• jui 
w normalnej objetośoi. 

l:Uelao. 
KrJłżą pogłoski, że zar1l\d o.hpacji aw.. 

str ackitj ma być wkró4ce przaniesioay • 
Lublina do Kielc. 

Piołrk6w. 

Na mura"h miastet pojawiło afv oast~· 
puią"e obwieszczenie: 

„Ze wighdu na u\tZymnnie epekoju l 
' r~m~ądku publicznPgo zarządza 1i~ a~ do 
odwołaoi 9, co następuje: 

1r WszyBtkie restauracje, wye:aynkf, pi• 
fViaroie, cnki errrie, kawiarnie, mleczarnie 

berbaeia raie, jadłodaj nie, kuchnie lud~w~ 
i t. p. przedsiębicrstwa muszlł byó punk• 
tuałnie o !?odz. 8 wieczorem .zamknięto. 

2) W ~ ia \kie zebr~aia i grupowan\a s\~ 
tak °" ulicacb, j11k i na placach pn blicz..
ny ob B'.\ surowo za ku ane. 

3) Katde wykroczenie przeciwko i!tpO< 
kojowi i . rorząd ko w i rublieznemu będzie 
ll'BZ}'Błklemi <to dyerozycji stojqcem\ środ· 
kami energici nie etłu:nione. 

P iotrków, d. 14 lutego 1918 r •• 
C. i k. komendant powiało 

w. '1, Ma ob, ma]or. 
Włocławek. 

Na mocy rozporządzenia, wydanego w dt 
15 b. rn. a ogłoszonego w dniu 17 lutego 
orzez o. naczelnika oowiatu w 11orozumie-
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- w poniedilałek, dnia 18-go lutego 1918 r. po długich cierpieniach zmarła, opatrzona 
św. sakramentami, w wieku 1at 22 

ś.tp. 
Stefanja z Bednarczyków Jurczak. 
' Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi w środę, dna fO _b. ~- o go~z. 2-ej PP. 

z domu taloby przy ttl. Wólczańśklej 27, na Stary cmentarz katohck1. Na t <' n świ ęty obrzęd 
zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych Stroskana Rodzinl'I· 

niu się z gubernatorem wojskowym dla 
okr~gu miejskiego Włocławka, od godz. 9 
wiecz. do godz. 4 r .• r_uch ul_iczny je~t 
wzbroniony. Jednoc~esnie o te1 .godzm1e 
powinny być zam~męte :vszystkie . do~y 
1a)ezdoe, restauracje, kawiarnie, cuk1er~1~, 
teatry, kinematogr~fy i wogó_le wszystK1e 
lokale publiczne, nte wyłącza1ąc kółek to· 
warzyskich. 

Przerwanie nabożeństw ur ksatedrze 
w Włocławku. 

W „Gońcu Kujawskim• czyłamy: . 
•Wskutek sprofanowania przu roilew 

krwi Bazyliki Katedralne.i na mocy prawa 
kościelnego (KRnony 1172, 1173) ~abożeń· 
stwa w niej zostały wstrzymane az do d_al· 
uego rozpon:ądzenfa•. 

Zgon ks. kan. Puaoza. 

Dn. \6 b.m. zmarł w Kłobucka proboszcz 
parafii tamte1szej, niedawno przy~~ły z _Rc„ 
sji, kanonik kapituły Wlocławsk1e1, ksiądz 
Kazimierz Puacz. 

Ksiądz kanonik Puacz urodził się 16 
lnb:!go 1854 r., wyświęcony na lcapłana 
r r. 1877, kanonikiem kapituły włocław· 
slłftj został w 1909 r., proboszczem zaś 
ld'1Jbuckim w 1901 r. 

Zmarł na ziemi ojczystej, którą szcze· 
rae ukochał, i do której danem mu było 
powrócić. 

Odezwtt Witosa, 

Prezes Polskiego Stron. Ludowego w 
Galicji, poseł Witos, ogł.asza w .Piaście• ar
tykuł, który kończy się wezwaniem: „Do 
Was si~ zwracam, Polacy, do Was, ludu 
wlościański: Przygotowujcie się na czasy 
ciężkie. Przygotowujcie się na ofiarno~ć 
w większej mierze, nit dotychczas. Ufaj· 
cie swoim politycznym teptezentaciom, a 
pr.:edewszystkiem wierzcie niezachwianie, 
.te sprnwa polsk.a n\e 7.QStafa w Brześdu 
Litewskim ostatecznie załatwiona. Bądź· 
de rozważni, ale i przygotowani na wszy
stko. 

- Uroczrste nabożeństwa. 

W niedzielę we wszystkich ko§cio• 
łach katolickich w Łodzi odczytana zo· 
stała przez duchowieństwo odezwa ar• 
cybiskupa warszawskiego ks. Aleksan· 
dra ł\akowskiego do ludu wiernego, z 
powodu odłączenia katolickiej Chełm· 
szczyzny i Podlasia od Polski i odda· 
nia tego kraju, który spłynął krw!ą 
wiernych za św. wiarę katolicką schiz· 
matyc"kiej Ukrainie. Następnie odśp!e• 
wane zostały przy wystawieniu Naj· 
~więtszego Sakramentu suplikacje i 
Swięty Boże, hymn .Boże co§ Polskę" 
.zakończył modły błagalne. 

Wczoraj, o godz. 10·e\ rano, w koś· 
śc;iełe · Sw. Kr1.yia, odbyło s\ę uroczyste 
nabożeństwo na intencję Polski, które 
zgromadziło tłumy pohożnych. Mszę 
św. przed Wielkim Ołtarzem celebro· 
wał ks. prałat W. Tymieniecki, w asy· 
stencji ks. Dominika Kaczyńskiego i ks. 
ldebs~-:iego. Ceremonjarzem byl ks. 
Walarjan Olesiński. 

Ks. Popławski, proboszcz parafji N. 
M. Panny, wygłosił kazanie, nacecho· 
wane gorącą miłością Ojczyzny i wiarą 
wSpr awiedliwość Boską. 

Podczas nabożeństwa chór sumowy 
przy hcście!e Sw. Krzyża, pod kierur.· 
kiem .p. Kuleszy, wykonał z towarzysze
niem or„anów: „Kyrie. ze mszy Glocka; 
na „Graduale„ - „Pod Twoją obronę• 
Troszla; na .Sanctus"-„Z nieba idą na 
ten świat•-chorał; na „Benedictus" -
"Boga Rodzica• Galla; na .Agnus Dei" 

.Módlmy się" Dębińskiego. 
Po ukończeniu nabożeństwa zgrow 

madzony lud odśpiew~ł uBoże coś Pol
"&'r,~"- ,,Z dymem pożarów• i .Rotę". 

Wczorajszą uroczystość kościelną ce· 
chowa\ niezwykle podniosły nastrój. 

- Z dnia •czorsjszego. 

Wczoraj z powodu stl'ajku po wszech· 
n~go na znak protestu i iałoby w mieś
cie zamarła wszelka praca i ustał ruch 
handlowy. 

SH~py, restauracje i cukiernie były 
aamkmete. tramwaje mieiskie i pod-

-. 

miejskie nie wyruszyly z remiz. Pisma 
polskie i żydowskie nie wyszły. Koncert 
w Sali Koncertowej został zawieszony, 
w kinematografach nie było przedsta
wień. Biura urzędów miejskich i 'insty• 
tucji prywatnych, jak r6wniez sądy były 
nieczynne. W szkołach nie było zajęć. 

O godz. 5 po poł. na ulicy Piotrkow· ' 
sklej sformował ~ię demonstrł\cyiny po
chód ze sztandarami, który wyruszył ~u ! 
Nowemu Rynkowi, lecz przy ul. Cegieł· 
11ianej był rozwiązany przez policję. 

- Manifest;; cja niedzielna. 

W niedzielę o godz. 4 i pół po pot. 
na ul. Piotrkowskiej koło Krótkiej utwo
rzył się pośrodku ulicy tłum, liczący oko.-

' lo 1500 osób, i, rozwinąwszy sztandary 
czerwone i czarne, ruszył w kierunku Gór
nego Rynku. Manifostacja jednakie trwa· 
ła krótko, poniewat ?rzy zbiegu ulic Na~ 

: wrotu i Rozwadowskiej tłumowi 1:astąpił 
drog~ szpaler policjantów, którz~·. płazu· 

· jąc szablami, szybko manifestantów roz· 
1 proszyli. Kilka osób zostało ranionych, 
kilkanaście zaś aresztowanych. W skle· 
pach Szmechla i Roznera, Piotrkowska lCO 
oraz Wollmana, Piotrkowska 122, zastały 
rozbite szyby wystawowe. Również i w 
jednym elektrowozie szyby uległy temu 
samemu losowi. Podczas trwania manife· 
stacji został przerwany ruch kołowy. 

- Konfisk~ta .raoni!ora•. 
Dziennik urzędowy polskiego rządu, 

· który wydrukował odezwy protestujące, 
, został skofiskowany. · 

Również, jak donosi, „D~ L. Ztg. ", wy
dawnictwo „Monitora Polskiego" będzie 
wzbronione. 

- Przyjazd Finlandczykó111. 
Korespond, nt »Dz. Na rod.• donosi z 

War•zaw ,·, ŻEi baw10,cy w Wiedniu przed· 
1 stawiciele rządu re publiki finlandzkiej przy-
być mają do Wa-rszawy, aby zapoznać si~ 

'. ze stanem prao pttństwnwych w Królestwie. 
' 1 

- Odłoiienie odcz„tu prof. Henryka 
: Radziszev6kiego. 
I 

Z przyczyn od organizatorów niezale:Z-
1 nych zapowiedziany na dzień dzisiejszy 

odczyt prof. Radziszewskiego w Sali Kon
certowej na temat .Polska idea ekono• 
miczna• zostaje odłożony. 

' O dniu wygłoszenia o, czytu nastąpi:\ 
. specjalne zawiadomienia. Nabyte bilety 
są ważne. 

- Ze &tow. 11auczycie_li chrześcjan. 

Na zebraniu nauczycieli polskich szkół 
ludowych w Łodzi, wobec ostatnich wy• 

· darzeń politycznych, powzięto odpowied
. nią rezolucję oraz zebrano ofiarę na rzecz 
oświaty polskiej w Ziemi Chełmskiej. {i). 

- Z Tow. lekarskiego. 

Jutro o godz. 7-ej wiecz. odbędzie · 
. się posiedzenie Tow. lekarskiego (bez 
udziału gości). Porządek dzienny: pro

. jekt rządowy o stosunku lekarzy d'o 
' kas chorycłi. 

- Ze Stow. nauczJCielstwa Pol
skiego. 

/, W niedzielę odh.ylo się organizacyj: 
: ne zebranie sekcji ry.sunkowej przy 
łódzkim oddziale Stow. nauczycielstwa 
Polskiego. 

,,. W imieniu ~a rządu powitał zebra· . 
nych uczestników sekcji p. Waclaw 
Kloss, dziękując im za odczucie potrze
by zjednoczenia się_ we wspólne) pracv1 

mającej za cel usprawnienie się w 
metodzie nauczania, ustalenia progra• 
mu i odpowiednio po:itawienia nauki 
rysunków na należytym poziomie w 
miejscowych szkołach średnich.-W dys· 
kusji nad zadaniami sc!.;rji zabierali 
glos pp.: Leman, Piasko1rv s. .i, Sprusi.ak, 
Kujawski, Sznajder, pani Mid.Iewska i 
inni.-Po wyświetle 11IU w ogólnych za· 
rysach programu działania • l ;;.ystąp ' o
no do wyborów. 

Na przcwodniczą~':!~O sekcji powo· 
lano przez akhrnaci~ p. Lemana, r a 
sekretarza p. l{uja\:4 sk r go. 

Następne pos•ed?-er.ie i refe atem p. 
Kujawskiego .Rzut OKii na dzi je me• 
todyki nauki rysun~.ów" wyzn-aczono na 
poniedziałek, d. 25 lutego. (i) 

J- Dla '91łodzież7 erlkolnej. 

W niedz i elę, o godz. 4 po poł. p. Ale· 
ksander Janowski, preze-~ Warszawskiego 

Tow. Krajoznawczego wygłosił bardzo cie· 
kawv odczyt dla młodzieży szkolnej p. t. 
.Na około świata•, w którym uwydatnił 
dosadnie dzieje z odbytej podróiy, pod· 
czas której dotarł at do Japonji. Chara
kferysty~e zwyczajów japońskich prele· 
gent poś1'1ięcił wit;kszą część odczytu. 

Odczyt ilustrowany był przezroczami. 

- Z Tow. Krajoznawt:zego. 
. W ubiegłą sobotę o godz. 8-ej wiecPJ. 

orlbyło się ogólne 2t1branie roe!!ne łódzkiego 
Od rlzipłu polskiego Tow. Kr ,jo:rnawczego. 

Zagaił je·, w ~a111tępstwie prezesa J. Cze· 
raszkiewicza, p. F. L "nmi.riwir.z. Na prze. 
1vodnif'R'!11Cef!.o powrłano J. Aleksandra Js• 
n"wl'kiego, ober.DE' go preza>ią warszawskie· 
go Tow. Kraioznawczego. 

Po odezytaniu protokółu z ostatniego 
zebranla cgólnFgo, p. Konrad Fiedler zda· 
W 4 ł s"imnve „ działalności oddziału za rok 
1917. 

Z d::i .-.bl r~ścią se kej i Mtnealnej zs po· 
zi1ał ubrany.eh n.. il. Hlrszel, w.vidniaiąc, że 
zamierzenia sekcji ,„ malym tylko stopniu 
zr1>al'zo\1'aĆ Qię dały. Zdobyto l!Dec/alny Jolrnl 

· złołony z 1r obsiernyub polujów, przy Alei 
Kf'Boin~~ki nr. 17, ~dgie ur2ą1hoce będzie 
"DUtiaum, sl!ładające się ·::t 3-cb działów: . 
nl.\uko~; ego, przemysłu włóknistego i prze· 
my1>lu metalurgicznego, Eksponatów obec· 

, nie zgromadzono wlele. Mi~dzy innemi, 
J pt>11yskano autol!r "f'Y Kościuszki f Stanisła· 
I wa Poniatowskiego. 
, ,p, Hirsze l wspomniał, że w marcu r. b. 
1 7·ódsid Oddział obchodić bedziP. lO·Tecb~ 

ii;tnionia; w tym celu przygotowana będzi9 
specj lna hięga pa mia tkowB, 

Po priyięeiu sprawo z dań, PJ1ttwi1>rdzono 
J)reliminarz budtetu na rok 1918, rr2ewldu„ 
jący w dochodach 4,615 mir. i w wydRt· 
kah 5,812 mk., z ::'rawem 1nzakror.zenfo () 
15% w rnzie M:traeby. 

Na wniasak z HZc\dU zabrani post9nn...,'
li, aby wszyscy ezloukowie Of(ldatkow:-ili 
efę na opłacenie komornego nowego lokalu. 
dwiema markami rocznie. 

Do zarz&du za pomocą. głosowania taj• 
ncg;> wybrani zostali pp. Józef Adamowiez, 
Edward C s11ki0wic~. J rn Ciąraszki~wicz, 
Kc1nrad F ~dier, lgn"l.'Y Hinzel, Brooi!lław 
Jasinski, Arkadiusz Ju~zkiewirz, F rancisze k 
L~nartowicz i Wanda RJtbertówaa, na za· 
st~JH!ÓW pp. Z1Jfja J n::bęowska, M ~ł<ro• 
rzata Szmidtówna i µ. Czesław Swier
cz1twski. 

D•l komisji rewizyfnej weszli pp. Jul
ju~?. Jarz~bowski, ApolonjUi!Z Szymański i 
Strnieław Z ieliński, 

Drugt\ CZfJŚĆ zebrani\\ stanowił bardzo 
ciekawy odczvt p. t. „St 1ra Warazawa" 
wygłoszony przez p. A. Jankowskiego. (i) 

- ? dzielnic zapomogowych. 

(*) Jak się dowia~t iemy z dniem l·go 
kwietnia d~ielnice N. P. B. dla uniknięcia 
wydatków administracji z 12 będą zredu· 
dowane do 6 t. j. dwie zlane w jedną. 

Również zniesione zostaną 3 podkomi· 
sje, jako zbyteczne, tamujące szybki bieg 

· spraw, połąc.10nycb ze sprawami d,delnic. 
- Z Tow. pożyczkowa• oszczę '.~ UG• 

śclowego łódzkich Rzemieśłnik ól!lf ch„z. 
W ubiegłą niedzieli}, o g odz. 4 p opoł., 

w lokalu pn;y ul. Wid.sewskiej nr. 117, od· 
było efę nad~wycaajne zebranie ogólne Tow . 
pożyCzli:owo • 0&1czędn1śoiow0go łódzk ' ch 
Rr-:emie&lni~ów ehri-0ścbn. 

Zagaił je prezes zarz~da p. M. Nitec.ki. 
Po odczytaniu protokółu z ogólnego ze· 

brania w d. 4 października 1917 r., przed-
' stawiono zebranym bilanse rachunków za 

lata ubiegłe, Okazuje się, ze wypadti wo· 
jeone wpłynęłv ujemnie na dziahlaość To· 
warzy„tw ", I tak 'V roku 19H obrJty wy• 

1 
nosi ły rb. QS,044, a bilans rachunków zam„ 
kni~to sumę rłi. 40,109; w roku 1915 -
ob;oty stanowiły rb, 3,842; bihns rttc:hun· 
ków zam:;nię to rb. 39,446; w roku 1916 

' obro+:y Pt nowlły rb. 7,677, a bilans zam· 
knię•o cyfrę rb. 39;350. 

Y./ roku 1917 liczba •-!zlonków pozosta
ła ta sama1 co w lata"h paprza dnicb, mia· 

· nuwicie 2581 a ud:dały ich rb. 91 178. 
OlmHy do llięgły rb. 6,309 kop. ~s. w 

tern przychód rb. 3.132, roz t hód rb. 3,177. 
W dniu 81 endnia 1916 r. na pożycz· 

ka.eh było rb. 83,004; w roku sprs.wu zrl:w . 
c: y:~ sphccno ro. 869, pozost:i ło w dnn~ 
31 grudnia 1917 r. rb. 32,135. Wkła dy ~ · 
sz·zi.'rinośeiowe pczostałe 1& d. 31 grudnia 
1916 f, WYllOBZ!\ rb. 2.0,425, Wfłyuę!o W ro.
ku 1917 rb. 1,662, zu tem poz'osbja obecnie 
ro. 22,088. fowa ntarz oszac :iwany , na rb. 
l,351, a 10% amortyzacji filtanowi rb. 135 
kop. 14. 

Dz ...ł!\lność kasy w roka spr:. wozdaw. 
cryrn 1917 r·ole g ała na ~indykowen u llll• 
łe >: u0 śc1 i w~'pfacaniu częś ci w~hdów osz
cz~dnt'Śt:i o wyc h. St1·$ ty 'l1owarzystwa obli
czone zu:i tuły na rb. 4,42! kop. 6:?, skut· 
kiem n ·eor-loc~n'a prze ~ stowarzyszonych 
proce i: tów od poiyc11ek. 

Prz..i dsta wione epniwozdania i bilanse 
rachunków zostały prz~z zebranych za· 
twierdzone. 

PRZEDSTAWlCLEL 
E. Tuwim1 Warszawan1 Leszno 12 

Wobea 11naclłnej sumy zaległych poży• 
ceak, achwalc>no przadt>iewziąć kroki egze
k~1cyjne, wysh~!;ując Ol.$ dtogę sądowi\ prse
~iwko tym, ~torzy iill w możntcf,ci u.reguło· 
wania długuJ a dobrowolnie pła-eić nia chcą. 
W tvm celu upoważniano · :rarzą1 do zała· 
twienia tej aprawy, na pod ~tawie epor&t\• 
lz~n'łga wyka!m <!łużników. 

~1' "11hn1e~ :>. M. Bawarskiego po;stane· 
\.'t1mo Ml \.rllffll!i;łość śc ; sJe prze„tnegae. ahy 
dla uoiknięcfa nieporozumień stoi!owaoo ty
tuł „ Tow. Po'-yczkowo·Oszcz~dn ościowe 
łódzkich Rzemieślników Cnr~~ścjan • w 
o-machu Resursy Rzemieślnicze! , a nie jak 
dotąd mylnie przy Resursie Rzemieśnkzej, 
gdyż k11sa jest zupełnie odrę bn:i instytu· 
cjq, korzystającą tylko z lokal u wynajęte· 
go w Resursie. 

W końcu dokonano wyboru członków 
komisji rewizyjnej. Wybrani zostali pp.: 
Antoni Piotrowski, Feliks Drozdowski i 
Błażej · Summer, a jako zast~pca p. Alfons 
Ho bek. (i} 

- llradz•eż chuatek. 

(*) N ewykryci złoC2yńcy dostawszy się 
do składu fabrycznego firmy Tykocirrer 
przy ul. Anny 25, skradli różnych chustek 
wartości lo,000 mk. 

- Areszto'Naiłie przestępcw. 

Agenci J>Oli ~ji J.;ryminalnej, otrzymawszy 
wiadomość, iż na ulicy Brzezińskiej p. nr. 
44 ukrywa eię długo poszukiwany prze• 

· stępca 25·łetni Włagydaw Walczak, przy• 
byli na wskazane miej11ce w celu areszto· 
wania takowego. 

Widząc grożące mu niebezpieczeństwo 
ze strony agentów, Walczak usiłował prze· 
skoczyć plot, leca przeJI nieosłrotność wła· 
sn~ zleciał z płotu, przyczem uległ llłama· 
niu nogi. 

Zawezwany lelr:arz Pogotowia odwiózł 
rannego do tllniki leczniczej przy ul. Pod• 
leśnej. 

z san of czvto(l)eJ. 
„Ogniska miło~ci ludzkiej." 

Odczyl d-ra Henryka Nusbauma. 
W niedzielę wieczorem w Sali Kon„ 

ćertowej odbył się zapowiedziany odczyf 
d·ra Henryka Nushauma pod powyższym 
tytułem i mimo trwotli1i11ego nastroju 
w mieście zgromadził sporo publiczności 
ze sfer inteligencji miejscowej, dla któ· 
rej nazwisko niedzielnego prelegenta 
jest do pewnego stopnia programem 
polskiej idei asymilacyjnej. 

Zaznaczywszy na wstępie, że w przy„ 
rodzie wszędzie dostrzegamy ład po• 
wszechny i że trwanie bytu opiera się 
na dwu prądach energji, działających 
dośrodkowo i odśrodkowo, podkreślił 
prelegen t, ze w tyciu duchowem d'zieje 
się podobnież. 

Najdonioślejsu.m zjawiskiem ducho· 
wem jest uczucie. Dr. Nusbaum obrał 
sobie za temat niedzielnego odczytu 
uczucie miłości. Rodzaje miłości by· 
wają róźne, pocz;nając od milości egois• 
tycznei, a kończąc na wszechludzkiej 
i mifos ... ~ Boga. Najdłużej zatrzymał się 
Sz. prelegent na miłości odśrod !sowej 
jahiem jest uczucie miłości dla ojczyzny. 
Uczucie fo jest rozszerzeniem milo§ci 
do ognis°!;a rodzinnego i jest nieżbędnem 
ogniwem, wiążącem egoizm rodzinny 
z wyższem odśrodkowem ogniskiem, 
któi:emu na imię ojćzyzna. Tylko w ml
łości ojczyzny, jak podkreślił sz. prele• 
gent, znajduje oparcie skuteczne dobro 
nasze wlas.ne i rodzin naszych. 

Zaznaczywszy następnie, ie są inne 
jesz.cze rozlegle ogniska miłości, jak in• 
teresv na1,1 ki. sztuki i illferesy klasowe. 
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które wprawdzie przerastają granice oj
czyzny, lecz dla nich skutecznie praco• 
wisł możemy przedewszystkiem w gra• 
nicach własnej ojczyzny, przestedł dr. 
Nusbaum do scharakteryzowania kos
mopolityzmu, który w przekonaniu sz. 
prelegenta jest tylko wyrazem, gdyż 
'nteres6w ogólnoludzkich bronić m~~emy 
przedewszystkiem na terenie szczęshweJ, 
zdrowo rozwijającej się ojczyzny. W tem 
miejscu swego odczytu wypowiedział pre· 
legenc przestrogę pod adresem tych na· 
rodów które nazbyt konr entrycznie i 
bezwzględnie skierowywują miłość ku 
Interesom swej ojczyzny, i u których 
wskutek tego ta miłość przeradza się 
w ślepy egoizm narodowy. Ab1 ludz
kość mogła osiągnąć szczęście, muazą 
przedewszystkiem być szczęśliwemi po· 
szczególne jej części składowe-paszcze· 
gólr-e narody. 

$lepy i bezwzgl<;_d 1y egoizm na rod o„ 
wy wcześniej czy później stanie się źró· 
dłem walk nieustających, niebezpiecz· 
nych dła państwa, w którem mają one 
miejsce. Zakończył swój piękny odczyt 
dr. Nusbaum zwrotem w stronę najdal· 
szei;:-o ofiniska miłości ludzkiej, którem 
je.st cały wszechświat, a jego ćząstką 
składową ludzie i duch twórczy św:ata, 
który w nim wladnie-Bóg. 

Za podniosły odczyt, wypowiedziany 
1-rzepiękną polszczyzną, cechującą wszy· 
stkie r.race literackie dr. H. Nusbauma, 
rEda tora .Rozwagi," podziękowała 
publiczność sei·decznym oklaskiem. 

J. Or. 

Ostatnie telegramy. 
Odznaczenia za pokój 

z U tra·ną. 
· "Wiener Zeitung• i budapesztański 

dziennik urzędowy oglosily cesarsHe 
pismo odręczne, w którym cesarz wy
raża życzenie, aby zacieśniły się jeszcze 
bardziej, niż dotychczas, stosunKi wią· 
żąc(> armję z hr. Czerninem, który, 
wspierając się na działalności armji, po· 
łożył pierwszy kamień węgi elny pod po
ws zechny pol~ój. Równocześni e cesarz, 
w uzna mu wybitnych Zdsiug hr. Czer
nina, Z:Jmlanował ro generałem n-ajo· 
rem. Reszta członków delegacji otrzy· 
m8ła wysokie ordery. 

K~111f2r~ncja hr. Czern;na 
z pre-:ese1n ministrów a11s• 

trjackicha 
Zoraz o przybyciu do Wiednia, jak 

c1onosi „N. Fr. P1""-sse," odbyl minister 
spraw zagranicznych hr. Cz:!rnin kon„ 
fere rcję :-: rrezes;:m ministrów dr. Seid· 
Jerem. Hr. Czernin poinformował pre· 
zesa mi111strów o ważny.:.h szczegółach, 
<lotvczą c ych. po. oju z u_,rainą . 

Dr. Se1dler ze swej strony informo· 
wal hr c ~ernina o nastrojt:, jaki wywo
łała wi<i.domość o zawarciu poi.o:u z U· 
hainą w ko:ach połsl<ich i o sytuacji, 
w jahiej wobec tego znalazł się parla
ment i rząd. 

Po' acy z Litwy do kanclerza 
W „D. Warsch. Ztg." czytamy: Pol· 

skie s:ronnictwa polityczne na Litwie 
wystos?~ały ~~, kancler.zn_ Hc~tlinga 
M"'morJał, w „orym oswHHk-a .:,, ~:e 

przyłączenie terenu okupowanego Litwy 
do peństwa polskiego byłoby jedynym 
rozwiązaniem kwestji litewskiej. Me· 
mor~ał zwraca się przeciw mo!liwości 
podi.iału ziem litewskich i zaznacza, te 
inne rozwiązanie sprawy spotka się z 
protestem ludności polsl iej, zamieszku· 
jącej Litwę. 

Pogrom żydów w Kijowie. 
Agencja Stefaniego donosi z P tersbur

ga, ż~ w Kijowie miał miejsce pogrom 
żydów, w czasie którego splądrowano 900 
domów, 

Wallgi w Kijowie. 
Jak do „Frankf. Ztg." donoszq ze 

Stokholmu, informacyjne b:uro ukraitiskie 
podaje następujące szczegóły o zdobyciu 
Kijowa przez bolszewików. W dniu 29 
stycznia wynikły zaburzenia w Kijowie 
i walki uliczne, które trwały 5 dni. W 0j„ 
ska ukralńskie pod dowództwem Petlura· 
sa w rezultacie odniosły iwycięstw0. W 
dniu 3 Jute~~o pzybyly jednak nnwe od
działy wojsk bolszewickich z ciężką arty· 
lerją rozpoczęły ostrzeliwanie Kijowa ze 
stacji Darnica, 

U "raińska artylerja odpowiadała z głó
wnego dworca. 

Pon,eważ w mieście wybuchł wi !ki 
pożar, przeto Rada przeniosła si~ do Zy
tomierza. 

W czasie walk rczpoczę1 i maksymaliści 
w mieście pl;drow11n':! sklepów i prywat
nych mieszkań, szczególnie w żydowskiej 
dzielnicy. 

Część miasta w bliskości dworca, jak 
również część mia~ ta Peczersk. pra\vdopo· 
dobui.e zburzono. 

Wskutek row~zcc.me~r; entuzjazmu 
w kraju z powodu zawarcia pokoju, ukra· 
iński~ biuro informacyjne s, lzi, że muina 
liczyć na szybkie zwycięstwo rządu, być 

·moi .... puy pomocy Niemiec. 

A esz~o a~ie ru~.uń6'.i,.tej 
misji ~lło;...;!tcwej. 

Na zasadzie rozoorzild-enia sądu rt>"IO• 
lucy;nego, fak donosi P. A. T., zo~tał 
aresztowany szef misii rumu:'ski ~j Par.taai 
i inni agenci wojskowi, mrnnowicie: Cam
poli, Stavri i Brati. nu. 

iv\ieszka ącv w O esie rumuńscy sena
t,,rr wk usi!owali zb ::dz, zostali jednak 
przylrzymani. Zarz,\dzr•no sekwestr rumuń
skich ma i cttkow. 

Aii"e Q~łow ni I senatora 
Hum'-.serta. 

A rn'-ja ł-hV3S8 donos:: Sen.itor Karol 
Humbert został czisiaj rano 7.aari:s?.towa„ 
ny w .,;wym p:dncu w der artamencie Kal· 
vadcs, dviq1J \\ c,oraj przybył z P1Hyża. 

Za.itb!łClZelJiie zawirD 2?enia 
A!roni a Austro•\.°lęgry. 
Z wicdc:ńskiej kwatery wojennej pod 

datą 17 b. m. donoszą: 
„Dzisiejszy memiecki komunikat szta

bu g!ówn2go donos;, że zawieszenie bro
ni na wielkorosyjskim froncie kończy się 
jutro. Wobec oddzielenia Ukrainy, po„ 
zostały wielkorosyjsld front ciągnie się 
od morza połnocnego do Prypeci. Na 
tym froncie stoją tylko niemieckie woj
s. a". 

„Neue Wiener Tagbl." pisze:. tym-
czasem tyliw Niemcy bezpośrednio są za„ 
int.:r"::.01v:rne. ;;~y zd;Ja oj swych .. ral'ic 

trzymać rozpalający się mfrń bolszewicki 
i go w zarodku ugasić. Obok sprzymie~ 
rzeńca, który swoje zadanie wyl:ona wla
snvmi siłami, stoją wiernie Aust·o-Węgry, 
tak samo jak rrzez cały czas przy nich 
stały Niemcy. 

Nowy zwrot na wschodzie w niczem 
nie zmienia starej jedności frontu sprzy· 
mierzeńców•. · 

„Neue Frei Presse" rodkreśla, że dok
rynerstwo Trockiego. w Brze5ciu Litew
sldm bardziej jeszcze utwierdz Jo pragnie„ 
nie Niemiec, aby nie być granicznym są
siadem Rosji, lecz pozosta :;lć to orga11i
zującym państwo1T1e życie narod0m, i:tJ
re obecnie są zabezpieczone od rosyjskich 
ataków. Niemcy n e chcą akcertować po„ 
żądan-?go przez Trockiego st1lego zawie
sz"nia broni". 

„R(':rhs· osta dodaje, Ż"' Austro Wt>gry 
pozostawiają swen1u sprzvmierzeńcowi wy
ciąg-ni ·cle dalszych konst>kwencji z ułoż .... „ 
nia- się dalszych stosunków na wschod
nim froncie, same natomiast nie podejmą 
akc.ii czynnej przeciwko bolsze'Nick.ej re„ 
:-mblice•. 

Wieści z Nietniec. 
f'rz..-ds;awi<Jiele ro oł111ików Sl;;tolickich 

w niemiec1.:iej r.łównej kwaterze. 

„B Z. am M'Ha'>" donosi: We czwor· 
tek dano możność przeprowadzenia 
rozmowy w wieliliej ~Mwnei kwaterze 
sekretarzowi zwiazku dr fJeischerowi 
i rosłowi do ;;arlamedu Koss nanow;, 
iako przedstawicielom zwhz~u katolic· 
kich stowarzyszeń robotniczych z Ber· 
lina. 

Z211'ewnili oni generah Ludendorffa 
o niedającej s P przehmać w1 i::rności i 
dali wyraz uczciwei chęci spełniania 
t..wych obowiązków przez zorganfzowa· 
nych robotni~· ów katolickich. Spot. ato 
ich pl'zytem ja'majdalej idące zrozumie· 
nie oraz przychylność dla usprawiedli
wionych żąd<:ń ludu riracujące(o. a.~· 
neral·feldmarszałek H ndenburg nepQ· 
minał icii, hy prowadzili dalej swą so• 
cjulną rnbot~ w duchu rokoju dla do· 
bra zagrożonej ojczyzny, 

Prawa wojenne w Niemcrech. 

Generalny sehretarz Baury}, kierow· 
nik fran' fur k e„o urzędu ope. .; woien· 
nej wykazał w swoim· wykta·:zie os' ut· 
Jsach praw wojennych w handlu i prze· 
myśle, że w państwie niemieckiem ist
nieje nie mniej jak 81400 nraw wojen· 
nych a 33,000 rozpvrz;.idzeń w pań· 
stwach związk0wyc1~, np eraiących się 
na 6-7,000 l rawach, w wo anych przez 
wojnę. 

Zniesienie zak zu z.,,brań. 

Wydane w czasie rozruchów i sfrai
ku w Berlinie zakazy, zabraniające o • 

Biuro Próśb Zażaleń 
Konsulenta Prawnego 

ALEKSAftDRA GERSDDRf A 
Łódź, Piotrkowska 84. 

~edaguje: _podania, skargi. memorjały, proś)y oraz 
tł~m czy ze wszystkich języków. 

hy.wa.nia posiedzeń i zebrań . zostały 
zniesione. Odtąd zatem można znowu 
odbywać i zwoływać zebrania bez u· 
przedzenia o tern pol;cji. Wszel~d~ ze· 
brania na których wchodzą 1"0d obrady 
sprawy publiczne, są również na przy· 
sz?ość dozwolone. 

Kochani !(o edz)I 
p;~z~ d0 Was ogótn;e, gdyż ni~ wiem 

kogo z Was lisi ten dJ:dzi~. Pisz przez 
powracających do kraju żołnierzy, którzy 
mają nadzieję przedostać si~ przez wszyst
kie przeszkody. 

Nie macie wyobraż~nia, co się dzieje 
o'":iecnie w R sji, zdaie się, że w Mcksy:.rn 
nic podobnego nie dzfa lo się. C0 z t 'go 
wszystkiego wvniknie, trudno powiedzieć. 
Jedno rozostato b~z zmiany, to prześlado· 
wanie polaków. Pod tym względem nic 
s•ę nie zmieniło, :1 nawet poszło ku Nor
szemu, bo dawniej chociaż strona mater
jaina nie der"' ała. Bątlźde łaskawi d0-
nie~ć coś o sobie i ionvch kolegach Pra. 
skich o kim tylko coś dowi~cie się. Tu 
spotkałem Orzeszkiewlcza. Miłkowski~P-o 
i Kolusza, res"?h~ z~ubiłem z oc7u, C""H
chowski był w Alopct-, gdzie jest obecni~ 
n·e wiem. Ja szcz śliwie brnąfem p•zez 
całv czas wo;ny i udziału w niej nie bra
łem. Kilka razy miałem nadziej~ dosta
nia "i~ pod niemców i austr°?.k61v, ale na 
niczem si.~ skończyło. Załuję mocno, iż 
niema nikOi:!O z naszych praskich facetów, 
którzy głosili teorję, że „moskale są po
rzą„ni ludzie, a tylko ich rząd zły". Mo· 
gliby teraz przypatrzeć się, co to za hoło· 
ta od początku do końca, chwała Bogu 
tylko, że prędko zaczną z głodu zdychać. 
Nie ra1acie wyobrażenia, jaka tu obecnie 
drol.yzna i jak miłe życie. Jeśli się kie
dy zobaczymy, to uprzedzam, ie nie ze· 
chc~cie wi:!rzyć, aby to było możliwem. 

Kończę, śląc Wam wszystkim serdecz
ne koleieńs!de pozdrowienia i proszę, daj
cie znać co o sobie, jeśli to możliwe. 

Henryk Olbr011ski. 
Adres mój chwilowy: Sobolówka-Po-

1ole. 
8 stycznia st, st. 1918 roku. 

Warszawa, Solec N2 4o a. 
Wielmożni Paaowie Ryszard Sociński 

1ub Wacła.v Deubel, lub kto z koiegów z 
~ agi Czeskiej z lat 1908-12. (P. P.) 

1·~
4 
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Randez-vous towarzyst\\ a łódzkiego. 

~4yśm;en:~e ob~ady. Kołacie a la carte. Wyboro
w2 o~siałe piw~ i winm. 

Codziennie od J( t ł ł B • T b 
7-ej wiw:orem oncer ar ys yczny ract au e. 

Co riedziela o o. 5 PP· HERBATHA, w czns1e któreJ urzvgrvwa MUZYKA· I 
RBmlllamHl!Zl~·~*mllRllmllllll~~~·e-MYm~~z:=rnmmm~~~~~==s:cr.==oas~~~:n:m~r;:;mmmx:za===a1m1mitiir11imm ........ --..---=.._ , 
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szybko leczy m~·dl:ma: 

„fli,aść prof„ Hebdy"• 
Nie plami b eli"ny, ma przyjemny iąpach· 
Sioiki gotowe na 1-3-1:3 csób. Ządać 
w apteL1ch i skl. a}it, Skład główny T w. 
Akc. Fr. Karpiński w Warszawie, Elekt oralna 3. 

Ę najs!;u- ~C . ' IS o prz} jem-
tecznieJ ''..;;.i.J ·~ nym zapa-

i &wędi:enie usuwa chu. Ne plami bielizny. 

Apteka Wągr"wskich i Kadecza, Warszawa, C11.od11a 16. 
Sprzedaż w aptekach i składach aptec nych _______________________ .,_, ______________________ _,.,__ __ a~ 

Choroby skórne, 
zewnętrzne i włosów 

ZAWADZKA 1, róg Piotrkowsitiej 
Przyjmuje od 8-2 I od 4-9, 

Panie od 5-6. 

r. S. Lewko\Nicz 
irnroby skórne i zeCllnetrzne 

s~ ... „ 12 
Przyjmuje: 

Panów li Panie 
9-11 od 6-8. od godz. 5-6· 

TEA R 
,, U"ra..n.ic;A:.. '' 

Ceg cln'ana N2 34. 

Codziennie wielkie przedstaw'cn ia 

T-:-.•lko r.„ li cza 
Gośdnne wys' ępy sł.) nnej pięknoś i 

~f .. i 
Znakomitej śpiewaczki oraz p eś· 
niarki 1 olskiej I innyrh 3trnkcji. 
Codziennie początek przed;,tawlen a 
o gonz. 8 w. a w soboty, niedLicle 
I święta 3 przedstawienia. l !1CZą· 
tek o g. 4·•>8 w. Dyrekrja. 

Potrzebny stróż 
Wiadomość: Zawadzka 41. 
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Redaktor I w:;dawca JAN UHOlJEK Przejazd S· 

11 · r~m:~afiik3i2uoirn+ I 
I ~hol'ób zębów i jamy ustnej, 

er z i . i fe .il H2 831 I ró'? Ew n 'eli '!dej. 
Najle, szc ZĘBY sztuc we i r I om by 
Le lC'nie 01reon1tycrne. OJ \1-f>. 

LEKF\RZ-DENTYSTfl 

H. Lewitówna 
.:horoby Z'ibÓv.r i ja.t"l"l,Y u.i;tnej) 

U te- "OW'JS a '1. 
Przyrr.:.: e oaO -2 od 4- 7 -ej w. 

Kto che"' O'izwyczaić się 
od palenia tytoniu, 

niec!t H•. zgł cil c.o Ga.tzm.;na. 
?i~rLYaz- chs<·:G? Ś j .ńska fe Z• 
nic , B1~:1 · 1ewicz11 83, parter td 1-~0 

Dałosz nia drobne. 
A ! A! A! A! A! Mcbtt 
Olbrzymi wy~ór nowych, okaz<:;nych 
stoJ'o1,,-e EJ1'1alne, aslony, biurki, hi
bliot.;;:;l, szafy, oto uiony. Łóżka meta
lowe, krzesla g ':te. Wo!)ec zastoju 
~przed.tje i;.o cenach wł as:; ych i niżej. 
M'll!t z yn Mebli, Władystawa 1\omi
szriv. ' '..: n;o, Piotrkowska 116 I piętro 
frnnt w ni dziel'! i świeta otwarte do 
C-ei "·P· . . 

t,r·~eu•o suche q~ao~, h~rtow~ 
' k. w n i'chhczn:e pud 
J,65 fo;. Ski3d polski Władysława Ty\ ń
s' i. Fran::isika 'ska '25. 

B.: Uhl OW~ a nuu zt~1eJ..a P•~ 
L. ~' ~- a. spo abia do szkd • 
..;onwersa:ia fr ~nc usk~. Widz>:wska 78·5 

Ale;;s nJe !> !iw .owsld ul. Wolczan;:"k; 
17[•, zgubił ksiąźccz ':ę legitymacyj ;ą 

na 2 r soby, wyd1ną z K. R. Ch, i M. 

Feliks ~ez o.ny ul Wązk~ «, zgunit kSią: 
teczkę legitymJcyjną na 6 os: b, wyda· 

ną z K. Ił, Ch. i M. 
jó· ef W lazło zgub.ł paszport niemie'Cki 

wyda ny w Łodzi. · _ 

Na maszynie rotacyjnej w tłoczni JANA GROUKA. Przejazd 8. 


