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J 
Di!iennili politycany I społeczny. ~ 

W ł-olki z odnosze.niem do dDmu miesięcznie ink. 5.50 
o O L OSZ E N lA: Nade!iłll.llepri.ed tekstem i w tekście 
wiersz 9 mk. NekrologJa - l mk. Reklamy po tehele (4 szp( 
- 1 rok. Zwyczajne t6 s:<:p.) - 60 len. Drobne ogłosl:cnla pO 

" .'iI . " kwartalnie Ił H\50 10 fen • .za wyraz, Katda ogłoszenie najmniej 1 mk. 

PGllledziałek. dnła ;; marca Debiut T. Daszewsldej . Wtore.tr, dnła 4. niarca 

" " 

(Zbrodnie pru~l\ie). 

YDU ie~liełi la .. eueuie ~roni. 
Warlzawa, 1· marca (fA T). 

Godz. 10 min. 30 VI nocy. Pro'" 
~dent ministrów p. Paders.f;;sld otrzy .. 
\nał nas~ępQłąCI·dep6slę: 
\ Lwów l mfł.ICa gt,Qz. 9 min. gO 

wi{;(:z$ Komisja mięazysojusznicza, 
biiwiąea we Lwowie w celu dopro
\WadzenIa do zawieszenia broni,otrzy
rmaws2;Y wiadomość o wypowiedze .. 
o;u tego'3 !a9l1eatł;enia. przez ukraiń-' 
~Wł ogłosiła następujący komunikat: 
. ł~I.~t'F,~ińcy 

Ił gcrlzlfI 6 
aie brc~iill kro-

ńieprxyjaciel&kich na-
<:;ą'[Jl;iłoby 2 łi'UlrCa Gl g~dzlll 

Gj raUO>J1l D€lp.gacja ukraińska do'" 
~osi w liście adresowanym do komi .. 
~ji młędzysoJuszniezej. ~9 ze wzglę ... 
Mw cZJsto militarnych na
tDz'elny wódz ukraiński .i
kiał się wypa-
~iedzieć z~~iesz~Die broni 

2& lutego Ir'. 
Delegacja ukraińska prosi komi-

ej ~ międzysoj usznłczą o nie braniatago 
,wymówienł~ 5'.awieszenla broni j:eko 
~Hlpowłed;d na jej propozycję z dnia 
[28 lutego zawarcia za :,!1ieszenia.~ro-
inipomiędzy dwiema wojującemł 
tatrońamIlI Delegacja ukraińska do
\daje, !te zdając so.błę sprawę z całej 
;powagi i znaczenia sprawy. o której 
;ma ~dzlć'ł uwaźa za swój obowiązek 

bon do Sejmu polskle20 I 
śUJletem .. fi) Am2r~ce. 
Dopiero teraz, gdy pie·rwszf:t, okręty!: 

~ywnośc!ą dla Polski . uczynttją zawijać 
,40 Odanska, a delegacłwychodźctwa mi
"ego za oceanem stają ViI Warszawie .....: 
,Iiirzymujemy blit&ze wiadomtśd o tern 
'lliesłychanem zainteresowaniu się sprawą 
polską, jakie· pBIUt;e w Stanach Zjedna-
OIOOycl! Ameryki Północnej. .. 

Za . dowód może posłu~yć choćby łOI 
te dzieli 2~ . stycznia, .jako dzień wyborów 
do Sejmu konstytucyjnego w. Warszawie, 
Jliektóre . stany ogłosiły za świ~to' narodo .. 

iWe. %i .Ddeti P()l~". 
: Mimy wł~Śllle przed sobą o re.dzi e gu
. bernaiorow stabów lUinois i Massachn" 
:~, pojw1e:c()ti.e,' tefslnawie. . 

\ .•.•.. ,' ...... Pien"ze. »nicb,og.łmGneprzez gu-
~4~~.m,atcf4.:{Ę"ą;p@~z~,\ .. 0. Lawdeu.~ w . 

przedstawió tę apr&wę do ostatecz .. 
nej decyzfł swemu rządowi, który 
przyśle swą decyzję VI terminie wska
zanym tj .. VI ciągu 4 dni. 
· Na ten Ust komisja międzysoju-
· sznicza. odpowiedziała. natychmiast, 
oświadczająct że wznowienJ\e 
krokó.., nieprzyjacielskioh 
uważać będzie za Gdr~uce
nie propozycji za
wieszenie broni slde>Ir'OllUłlUI 
do wszyałldch II a li " t .. 
sprzymierzonł'ch. 

W szystkłe władze ukraińskie po
niosłyby w tymwypadkn odpowie .. 
dzialność przed 4 wielkimi srr y., 
mierzonymi państwami za pl'zedłUa 
tenie wojny,. której przerwani~ w 
wzmiankowa.nych państwach oficjal .. 
me rozkazanos 

Komisja młęd'Ziysojusznicza o" 
świadczyła delegacji ukr~iiiskiejt ~e,. 
i~tełita ostatnia przed północą nh~ 
. cofnie swego wypowiedzenia zawie
szenia broni, to komisja międzyso .. 
jnsznkza wyjedzie ze Lwowa jutro 
t. j. .. niedzielę o lIłllej rano 
pucią;,;iem pod flagami 8WO-

. ich paft.ł_, czyniąo odpo
wiedzialnymi osobiście z. 
to, cU..iIb, aię zdarzyć mogło 
w19zystkie władze ukraińllll! 
skihe. 

Springfield, Illinois, d. 20 stycznia, brzmi 
j~k następuje: 

.Dnia 26 stycJ:nia odbędą się w Pol .. 
sce wybo::y sejmowe, celem wybrania po .. 
słów~ którzy zjechawszy się w W.arszawie, 
mają ustanowić nową formę rządu dl. 
narodu. ' 

;Je~t to dzień . watny nie tylko .dla 
Polsld ale dla świata. Przez wiek i ćwierć, 
naród polski był ditHą sił militarnych, 
działających. z z~'wnątrz. A przez wszyst .. 
kie te lata była Polska tern, czem stał'a 

· się Belgja podczas wielkiej wojny. Roz.. 
biór Polski, tv największa zbrodnia 18-go 
wieku. Naród dzi~lny, znany w dziejach 
ze szlach-etnooci, wyczekiwał przez . ten 
czas chwili, w której stanie .. si~ znów 
.sobą· 

Wi~le tysięcy jego dzieci znalazło 
przytułek w Ameryce, a śród najpierw
szych, którzy ruszyli pod broń w obronie 
cywilizacji, gdy nasz kraj tego .-zatąda 
bgH amerykanie pclskiego r.oda: lub . \lol 

Kto bU wiedział 0_ Dr.. Włodzimierzu 
iHińskim lub o rodzinie Donner l Rijo ... 
wa, proszong jest o złożenie adresu ID 
Hdm. Strażg l?olskiej. . 

t.ł:mt1l;/'ni~. nas więc z tCI"II"(J >1z~ll'> .. 
d · " ~ "" "" U 1 UClHCiOW;;J uunt~ręs~:wa;1ie si~ 1<.>13a" 
mi Połsld. 

Lecz co jest nadewszystko ważne. to 
geogratczne p)łoienie Polski wskazujące. 
te jej przyszłość musi obca dzić świat 
c<7ły, z jednej strony zagraia jel fala anar .. 
cbji, płynąca z R,)~ji, z dt'u~iej - ldy 
państwo niemieckie. 

Wolna, silna. niepodle-y'ła Polska, zna .. 
czy wiele dla przyszłego pokoju światas 
Dla tego td ze względu i na wia;;:ny in .. 
teres - obchodzi nas to, <:0 Polska uczy .. 
ni. Wzmocni to i ukrzepi n~ród. gdy 
wielka dem::kracja Nowego Swh:ta prześle 
Polsce Wyilly zachęty i nadziei. 

Spo(b:iewam si~ przeto, ~e ludność 
nasza uwatać będzie niedliel~ 26 stycz .. 
nia. za Dzień Polski i przez z~branfa pu
bliczne, łudzie! w inny sposób, wykate 
pragn'eni.e rzetelne, aby Polska stała slę 
naństwem wolnem ł niezaletuem i szamtJą .. 
ceru prawo, wzorowanem nie na b0lsze .. 
wbmie, który widzi od ws,~hoduJ> ani tet 
na despotyzmie militarnym, który tr.zymał 
ją VI swym uścisku przez przeszło sto lat 
lecz raczej na lZeCzr:ospoHtej amerykań
skieJ, dającej pr:: .. ,,ł k tylu jej dzieciom 
w ciągu 125 lat tf1gedji, którą Polska 
przei)łaiii. 

Oubernator sbnu Massacbusetts, Cal .. 
viu Codbłgde, }:lisze: 

.Z walk, jakie stoczono w Europie, 
wyłania się: radosna nadz~eja dia PO!Skf. 
pla ddeInego tego narodu, k;ÓfY rozo~Lł 
nieustraszony w. ciągu całych pak"leń u .. 
dsku. zachowując narodową jedność prze .. 
ciwko wysiłkom potrójnego d.!'spo:yzmu
ducb Ameryki tywi szczeg6lną sympatję..· 
A usiłowania tego narod.u odzyskania 
wolności nil.'! są zachceniemprzdś:iowem. 
WSpóLzfśni Waszyngtonowi, a JótJ.rwrz~d .. 
ni z Burkem i Chatbamem, z Lafayettem 
i Mimbeau, są· Kościuszko i Pułaski. 

.Przez ,polską krew, przelaną za na ... 
. szą własną wolność w przeszłości, przez 
moc, którą miliony Polaków udzielają 

. charakterowi naszego obvwaLLtr;,iJ obec· 
,nie-zasłu:tyU sobie Polacy na nasze lU" 

nanie i poparcie ich wysiłków, zdątają" 
eych do ponownego zjednoczenia Pol sld, 
utwoueniawolnego. państwa. i rządu i od .. 
zyskania zashuonej wolności pod . pełnem 
poświęceniu przodownictwem patrjoty ich, 
Paderewskiego. . . 

lIILudnośC stanu Massachusetts prag .. 
nie dać pełne i istotne poparcie Polakom 
wierząc w słustn()ść ich sprawy .. 

"Pomni naszych własnych zobowiązań 
~ywa.m· btdttoM teso· pmstwa LCommo~ 

wcaUb~, aby Qbchc~~;;,ił<: niedzjelę~ 26~ge 
stycuHa,. 1.ako Dz;~n P?lsk', ttn:ą1zając U .. 
roczystoscl, odpowladąJące tryumfowi n~ 
rodu, wyzwolonego z tlespotyzmu~;. 

I 
~ztd~D 6enerałneuo. 

Warsz"wlt, 1 muca (PAT) 

Grupa gen. Iwaszkiewicza. 
Litwa l Białoruś: Pod Slonimtłl'ł 

utarczki z placów;nmi nieprzyjacielskimi 

Grupa gerurała Ustfrlłskhgo. 
U~,~ui wJleńscy p!ld d{}wództ\l!if'm rot> 

,m~~fli·Li:.l J~rz('go Dąb~o:,a;;:i~2o odc;ęli i 
Vdięh !lo nitH\'oli odd~iał uł;:~,ów bolsxs< 
wickiQu. Z I01.iytO 90 'koni z rz~dt)m i a 

karaviny IDIiilSZy,: o 

Grupa gen. Rydza SmigłetJo. 
W00'ń: O(}UBttOnn~ tidał<l<ln\iśó wv" 

wbd'w;t.;3 koło Peresp. W bH'·ia DlA' 
8toch(,dgn odzn:tezył B!~ kapiha Sutowsld 

Galtcja Wsclwdnia: 1 marca o god~ 
pół do' 5 p~poł. wypowiedzieli Ul,;l·,iń.:l 

Zawieszenie broni. Od 2 m!u',m od 'ila do G 
'P1z.:>d pł)ludniem należy Ei~ z t!hł llczy4 
Si podj~ :lem dalszej walki. 

Wz. szefa sztabu generalr.e:J:. 
pulko H a II er, 

PDzn~6f 1 marca (P A":) 
Grupa półtwcna: Ni odcinku h.lO·,.i'; 

oławiJkim niapf7lyjacit51 Hśtfzeliwał D ~bnfwi", 
i J",Żew'J. Nad N;He\;h, od:HlObnioJj'J :str/,a,ł) 

karabinowe. O godz. 11 mill. 30 prze. 
pol. nięprzyjaJiel Z miołacly m:n O~ t;':1~li4 

wał Lipiny. Próchnowo pril:8Z carli !lOł 
było w ogniu kulomiotów j miotai}j{,Y min 
otrseliwano takźe KowalHwo. Na r,\~~eił 

frontu spokój. , 
Grupa zachodnia: Pró\!l. odo!\obni(l" 

Dych strzałów kIiH~tlłuow:ołl pod Kdaell4 
Kamionną, Grolewem i Krzyżkowsli:im sp o" 
kój., 

Grapa południowa: Pod Krotoslj'usm 
~Ieprzyjaełel f.o o ~!.'iłeliwr\nfa minuml (111M 

o godz. 4, i pó~. popołudniu lU ,atakował 
CbłłłDalnilla Odparto 10. Zt~9~t!\ epoki) 
, " 'l -"(' - , • • -" - r • Szef Iztab~~: 

'"", 



4 rad siNm~ Iltm' la'fDduwJeb. 
\V llrU,3.';,/B, 1 marca. (PAT). 

Jutro odbędzie się Zja~d rad 
*onnictw NarO<krwej DemokracJi ~ 
('WUJłtk!cb. 3 byłych zaborów. Na po
r%ądku obrad: 

1) Połąc~eni~ trEt'!ch grup w 
stronnictwa w jedJ::ui organizacjfi; 2) 
dyskusja polityczna, 

Rumuni ohsadz1łi Sniatyń. 
Wa::sz.i.wa, 1 maruB. (T~L ~ł.) 
Według III Kurjęra IUustrowane

go~ Snfatyń obsadził pułk rumuń .. 
,kłs 

fibrady W aprawie polskiej. 
Paf}!} l mar.:a {tel. wł.) 

Kom~3ja 2!lsiadająca pro prrewodnicłw 

we. Cambo:na ma za zatia:nie opr3cowa
me ogó~nego planu. rozwiązania sprawy 
pob:lkiej OlU; wyt1ttlięcia gunie Polski na 
podstawie projektu komisji Jłośmiu·, kt6. 
o bawi obecnle w Warszawie. 

Zastę~ca WUSDDa. 
f'ary~ 1 marca. (tel. wł.) 

Prezydent Wilson powieizył zsstęp# 
,two swemu pO'łlfł«ni~owi pułk. House 
~ld przyjaciel Polaków prz. .red). W 
pueddziefi posiedrenil. komisji konIe m
Hł CHS dłatszy z Romanem Dmowskim. 

W6jsk olsłie. objęło front ai do 
liemn8. 

Berlin, 1 marca (Tel. wit) 
Urz~dowy komunikat Wolfa do

nosi ~~ wojska niemieckie ukończy .. 
ły według planu opróźnie nie obsza
rów na południe od Prostków i okrę
gu Bhtystok. 

. Wojska Polskie objęły front aż 
do Niemna. ' 

jazd Amerykańskiej misji Czerwo .. 
nego Krzyża. 

Warszawa, l marca (T~I. wf..) 
Jtdto pl1lJyjeidża tu misja ame", 

,ykadska czerwonego krzyża w skład 
której wchodzą 52 osoby w czem 32 
panie.. Jako dar dla Polski wiozą 
łOO torl rozmaitych artykułów .. 

l Hiszplujl. 
. Madryt, 1 marca (PAT.) 

R(}menenos ma pozostać nadal na 
5tan~wi~~tł. W skład~ie gabinetu nie zaj .. 
ilą rowmet ~adne ztnumy.. Havss donosi, . 
te ambasadowwie Francji, Anglji l Włoch 
JJf1byłt z Romanellosem dłutszą konfe
rencję 'W sprawie Maroka$ 

francjr ... Polska" . 
W wojskowych i politycznych sferach 

Irancuskich powstaje zamiar bezpośrednie .. 
połączeni~ Francji z P~lską pasem'; 

111a przejść. przez Szw~ucarję, połud .. 
~ Tyrol, , J~gosławję i Czechy. Zda
wem powag wOjskowych francuskich taki 
pas uni~mo.:tliwiałby wszelkie plany mili .. 
ła~lle ~lemlec, bo oddzieliłby je od sprzv ... 
iluerzeuc6w Atutrji.. Bułgarji i Turc:i 
ol powtórne ująłby Niemcy w mocne kl~~ 
8zcze· Francji i Polski. . 

,-Odszkodowania dla fołnierZYe . 
Paryż, l marca (PAT.) , 

. "feiegr;aw ~avasa. PUlament przYiął 
pro! f.! id przyt:u:'j<i::Y podczas dem, bilizacji 
(,H'lszkodow{'!nte w wysokości 250 franków 
!ednorarowo, 20 itankó'~7;,' miesięcznie dla 
:;;~żdego żołnierza linjowego oraz 15. fum .. 
~~w ,ńla ka~dego źołrliena~hli;i\cego na 
~ylacn za cały czas icb słu.tby.. . 

d· George pracJ. 
LondYl:~, l (pAT.) 

Telegram Havas.a. konferencji 
cacy L!oyd Oi1:0Age mowę w 

óreJ ?maw~td rolę, jaką C:l~":f!.rałm AwoUa z. ... czasu:i. wot
. fi"'. Zaklh1 "I AU "1! t"~·· 'WD J ;j -'" v. W ~zys n.iCll 

ywateh, at;y Y.~H:wtł;~~!!ia wlelm 

kic~ zagadnf!!ń !"nezacvc!i OKl'1,nl~aH 
go dłlC!ba SpCrlsti;śtI 

Poznań! ttuH'ta. (PAT) 
g 1'SlflO m. 40 przybyła po

z W:?fn:z.;;;r;",y mi .. 
IiImtH~j~acr('m Noulens i ge-

nef.ał~m N:sslf'm na cze!e. O rfomne tłu-

wita wi~"p~e2ydent miasta oraz jeden z 
c,zfonków komis8rjst1J imieniem narodu. 
VJ;eczorem 1'~be,1ti~ .~~~ nuf. w którym 
uc<::estnlclyć będ: e 400 OSÓD~ 

my pub~iczności z'!l'Omadziły się Jut od Poznań 1 marca. (PAT) 
godz. 8 rano wzdłuż nBc pro"WadzącVcb z 
dworca do zamku kr61ewskiego. Pociąg Jutro o godz. 11 i pół w' południe 
pr~ybył z G"',ść ?fHłcznym opóźnieniem, oi1będzie, si~ !la rbcti wolności, dawi1i~f' 
~ayt 1Hl. wszy-::t!;kh p;'~w'e st..1cjach \)0 "",nhehnow~k'!1l, DJświęcenie 4-ej batcr;j. 
drc,dze urządzani) przedstawicielom koali.. Po pu€'!głądzlewohkowym, podczas któ-
cli owacje.. rego gen. Muśnicid wznlesii! okrzyk na 

Na dworcu oczekiwali przybycia mi.. cześć ententy, udadzą się pnedstawiciele 
sjl przedstawiciele naezelnej, rady lndowe- władz i prasy z komisarJ.atem n1łczel~el 
reprezentanci miasta, wybitniejsi obywa te.. rsdy ludowej po przez szpaler cechów i 
Je, strd honorową pełnił pułk ułanów pol- towaf!ystw Now~ ulką do starego ratusza 

. skkh, krótko przed przybyciem pociągu n:>J rY:1ktt. Ti1 rrzyb~dą po pneiatQzce 
przybył na dworzec gen. Dowbór-Muśn!c.. po ;:nieście cdonklJwie mis) ent~nty. 
ki ze swoim sztabem oraz komłsarjat na~ Na rduszu powita ich '!N" sali bisto-
czelnej rad\/' ludowej. ryczne} fil imieniu miasta pre~ydent Drwę .. 

Na powitanie wjetdtającego pociągu ski. poczem z balkonu przemówi korui .. 
odegra!a orkiestra woiskowa hymn "Jesz.. sarz Poszwiński. 
cze Pohka nie z!Iłnęłall, a, PO wyjściu go.. O god~< 1 wieczorem odbę4d.e się 
ści z pociągu ~M,lrsyljankę-. obiad ofiCjalny, a następłlie prtyJ~{ie, . na 

. Przybyłycb witały tłumy owaeyjnie które rozesłano zapro3zecnia przedstaV'iicie .. 
wznoszac entuzjastyczne okrzyki na cześć 10m wszystkkb nrstw społ~~ lhtWlis Na-
Anglii, Francji, Stanów Zlednoczonycb i rule przyieebało tylko 20 enonków misji 
Włoch. Pani Noulens wręczono bukiet w niedzielę oczekiwana fest restta" 
świetych róż. PrzedstiwlcieU ententy powitał~siai 

Nastppnie odbył się przegląd stra2y na dworcu pan Krysiewicz 11 następllj'ą .... 
bonorow~j poczem m:sja, urhh się do ha- cych słowach: . 
li dworcowej, gdzie pan Krysiew'cz: przy- ł W imieniu ulczeht~ mtty lndQwef~ 
witał przyo-jłych w języka francuskim. i która w obtctlym czasie przeJłdowym at 
Pan Noulens odpowiedział w bardzo ser'" do decyzji konferencji pokoj-owej jest 
dectnych słowach wznosząc . okrzyk ,rHI • przedłtawldel'ką pomyC%tlą w!;zystkic:h Po .. 
cześć Polski, który wszyscy członkowie i iak6w dotyr:beZisowego nboru prusldego, 
misji pochwycili. f mam zaszczyt p3Wit3Ć was. p.anow{e~ 

Następnie wśród burzliwych owacji li - Przybywaci.e 1'aaowie takct łX%edda.. 
udali si~ członkowie misU przed dWQfzec, wicie Ie . ententy, która na swoich ażtanda .. 
gdzie muzyka odegrała hymn angiełski. li tiiCh wypisała huło woInaki r sprmwietf... 
strat honorowa przedefilowała przed mi ... 11. iWOŚC.i dla wSIJstkk.i1I narod6w ttci8.m* 
sją. Potem odjeachali gOŚcie do zamku tonych i za te szczytne basł!. przełewaia 
król~ws1degol gd:de zamieszkali. . krew swoicb najłepufch s,y::ów. 

M sIitowaf'zYS%VH z ramienia mini .. I T~ru kiedy Z'§l:y::ię:;k'J e:ntenta ma 
ste:rstwa sp:aw ~agranicznych hr. ~aczyń- ł= motność zrealizowania sW-ego programu 
ski i kBjęhm Morawski. Dziś prryjęć o.. . pdityetnego, myśmy niedomnli! pneko-
fic,.hlinYCh nie będzie. Na iut.w Pbttlowa"l na. ni, te nisza sprawa doma sprawiedli ... 
oc jest p~śwjęcenie 4 baterji na' placl1 wej oceny i rozwiązs.n.ia dla dobra naszej 
Wil.sonowskim, pClr:zem ma sj~ odbyć nIO- o~czyzny, naszych sprzymierzeńców i sta-
czysty pocłtód na ratusz. Tam misję po· I lego pokoju. . 

. Pa.ryt, 1 marca (PAT). 
Depesza Havasa. Rada wielkicb 

moc:ustw nie odbyła dziś posiedze .. 
nia@ Jutro będą przad1otone ViI ra ... 
dii;ie sprawozdania komisji* zajmuj~ .. 
ereh 8i~ sprawami fin~nsowemi i go .. 
SPOdl1.fCZemi. Na l bardzie>j naglące 
rozwiązania, przedstawione przez tę 
komisf~ po zatwierdzeniu. przez radę 
wJelkkb mooarstw wpisane będą do 
aktu. dyplomatyt!zno '" politycznego, 
który marszałek Foc'h niedługo przed
łoty do podpisu 'w Trewin:e. 

Akt ten zastąpi ohecną kon .. 
wencję o zawieszeniu broni. Zdaje 
się być pewnem, źekottl!sja do zba" 
dania sprawy czesko",słowackicb, o
świadczy si~ za utrzymaniem histo
rycznych grar;ie Q'ech, to znaczy za 
wcielenlenl _obszarów etnograficznie 
niemie~j{ich do państwa czesko-sło
wackiego. 

spraw rumuńskich 
UKonC'Z.'1r!a w:yrkfaŚle:njie. nowej granicy 
od morz~ a§: pod Dhnaj. ł 
W sprawIe Temeazwaf8kiecro 
komisja poleca' rozwiązanie kom D;o., 

, '. ~ 

"LU3!el'tJ:fI ~ 
d.oku-

misowe, pozostawiaj~ Węgrom część 
banatu szegetyń'łk.iego~ a przyłącza
jąc do Serbji cześć komitatu toron .. 
tulskiego... Komisja, badająca żąda .. 
dania graokie, zaj mie się jutro dy
skusją na.d łądaniami" odnoszącymi 
się do Smyrny" . 

Paryż, 1 marca (PAT). 
Depesz~ Havasa. W przyszłym 

tygodnIu komisja konferenCji pOKo" 
jowej zajmie się nadzwyczaj ważny .. 
mi sprawami :rozbrojenia Niemców i 
warun~ów finansowych i terytOrjaJ... . 
Dyeb, Jakie będą załołone Vi preliml .. 
narzaeh pokojowych. 

Komisja senatu finansowa dla 
spraw U\grankzuych wysłuchała ex .. "~ 
post! ministra fina.nów KIoł!a o Da ... 
prawie szkód. wyrządzonych. przez 
wroga. Zgodnie ~ ruinhtrem-1t:omi .. 
sje uznały, fe koniecznie' i Dąfrydl .... 
lej nale~y otrzymać od wroga po
krycie tych fizkOd9 Nalety ,dalej" 
otrzymać llwnanie n.prąWilejowal1ego ' 
chanktetit .. pewnycll· włersytelnośd. 

sób wym:~ć ~~dkle ~j.t4a "praw .. 
f%~dn(jlśti paAstwow:ej, w ten ~posó6 o.rga~ 
rdzowat przy pomoCy milicji Imion]. for ... 
m sp!sekprteCiwwszyitkiQl . wu8iwom 
na .~ klasą. f.Qbotnlaą, należącą 
do puip łGCialistyct;n..j.. ,. 

Doumen~ a . którym DH:n", tG łuta .. 
wa j ~egJlilamin mn~ll ltu:h'>W!i:,b u.łUlw~nt} 
dotydlezasszefazym ogółem jako 

A oto ieli tek~t ' 

praeUł,~<:ej na~~% (!iłi.&u~~~~ 
ch"~ika ł~~rjl .i*l''":- .-1:~;~C~\ ,\\1>'i t;:· ;;-~:; ~ ... ~~. : 
l'iK rÓ1t,!i~.! t~n~ f.''1'~~ p . .7.ro. e't<f·", 

t .. • . .... ..It ............ ' ~ i ., ..... 
kOlpor+!f: ~~ 1 "1"..~'!iWmC~'!lf "!. , . , 

§ 2) Do ~vtucii m. hU':OR'l"i m~ 
gą i powinni nlle~ WS~ ~ , 
znają pOllfy:xne łder?wu~1J:~, 
Partii . Soela.hs.f:r~nl!'j . t posadl;;l1ą 
wI(~'.{n·" W3"'tt~l{! fll)fC%~e. 

§ 3) N~jwyżligą wład%l jf'-·t dL, 
HeJi ludowej ceutr91ny komłt""t lf~· b';, 
P. P. 5 .. Technicztłe trlefowbid~ ~,,~' 
wyznaezony pn:ez C. K. it 
główny m. Li wcbQdząC1 do W. O" 

§ 4) Okręgow;!1:h k.:m~~!~"·"'-:,.w . 
Heji ludGWCl wyztiac;;a w pt)tCt'"!~ilH:'!: 

ok~~~mi W. O .. P. zatwl~d(;; C.!\. 
Komendant okr~gowy milicj, hidow~1 wch~ 
dzi do okrę20W€!f!;O komitetu rv~tldr~ 
go (z głose~ doradczym) l jest od pieg( 
załetny w mj.ejscowych wystąpIeniach ( 
pracach ~mocnic:ycb. I(o;nEfHlant o~~ 
gowy milfeJi luoowej wchodzi d~ Oil:ł~~ 
wego komitetu robotniczego (z gło;;:em d(ł~ . 
radczym) i jest od nieio zaldny TlI mi~~ 

. scowych wystąpieniad1 i pracKh pomocn~ 
C%ych. Komendant okręgowy wyznacza. ~ 
porozumieniu z O. K. R.. komendtlRt01ił; 
mi~j,rowycb miHcji lttdowyet; i instrllkt~ 

.l'6w tecllnicz.oycb. 
§ 5) Sprawę k ~ 11 takt u, w7Rł~~ 

współdziałania tecluucmego organtUGjł ~ 
. i. z innymi organizacjami podobnego. ty~ 
Pll, rozstrzyga komenda m. 1. '- SPU'lfę 
pvUty~.g:o W$półdrlałania ~ K. .~ 
w:?gitun1e O. K. R~ na pod~t1!wle C. K. i. 

§ 6) BJloowę wewnęUzn:t ofgaaią\ 
qi l1l. 1. i ooowiązki Jej członków o~ 
specjalilY legulamin wewnęttmy .Wqf 
ludowej. , . 

Regulamin wewnętrzny milicJi ~ 
wej (tymczasowy). j 

§ 1) Milicja. }udr.łws" Qlg.anłzacla 
!brojnycn pmslddgo huhl p,rs'at jącego, . 
dlega politycznemu i technic:e:aemu kierQioj 
wnictwu Polskiej PartU SOCj.aU8tYCmą. J 

§ 2) MiHcj.a I UdOW8ł podlegająca" 
::ti.sad.:de na powszechnym tlzbrojr:nia m. . 
lttdow'fcb, fOfmGwanejest iako orgaa 
cIa. kadrowa z aynnyt'b c:donków P. p. .J 
i jej najbliższych sympatyków~ ; 

§ 3) M.Hicia llldowa, jako orgllm~ 
eja zbrojna. posiada budowę weWil . 
ściśle wojskow~. Wszelkie decyzje. 
nawianie szart i kQ.menl1, regulomn 
łego tycia wyWtlętr~go, .pr~epro 
'jest drojgą rozkazu . i t10minrtClł. J( 
członek ID. L składa słowo houołlt Jłł. 
słnszeństwo swym wbdzom· w 
zadań w. L. i' sttmłen~ VI wy 
pV'episów j zobowiązali. Wszelkie 
lenia i wykroczenia karane są VI on.M 

. dzianym porządku dyscypHlW'Uym. 
§ 4:) NajbUżJ&ew adasiem m. L 

wytworume kusej, ideow-ej i bezw 
nie rozporządzalnej siły technicmeJ 
przeprowadmmia manifestacyjnych 
wyrb, wyborczych I innych. wystąp 
sy pracującej. 

§ 5) Z milicJi lttdo~ . 
.rosta}e. ,t) Gwardja .robotnicn i 
Ski, dla bezpośrednie; WilkI. :Eh 
najazdem ł reakclą" '2} strd be 
siwa publicznego dla odttwy 
'pokoJu ptlbłicm~ - walki,: ba 
zmem, spekulacja i Hclrwa i t. d. 

PowytS%ą nsbiwę i fegtitamhl m 
ludowej, określone pnez redakcję !ił 
fam Vekt' jako ~tttm.natyanellll 
my na odpowiedzialnojttego tyg 
Ale sprawa ta wymaga be%wams.kowo 
snej i wyraźneł oopowi$'zj 00 b. ".?<"rłl'fi· 
paDA Morlae~ Ch_m, Jawi ..... ~.iij8"" ..... '. 
się od nich samyeh, 1:31 to 
cz.y to prawda? . . 

Przedet milit:ja lu~ ufe l~t 
tej tbwili jeszcze .lłikwioowlln8... ~u~ 
wiEd%i.e4,. 'Z kim mamy 40' CZytUł:tUll I 
kogo Gaa akl.. L e c t {} f. 



Przegląd 
-:-

Ukazał się .Ng 1 "RobolnH:a PoI
aHego· ,~i~o. ar )~nizacji Robotniczej 
Zjednoc'.tenia NarQoowel!1o. 
, Jak redakcl'i,l za:maczaRobotnli~ 
~olski" będzie wyrntem id~l obrony 
~aw prsl\::y prz'I uwzgłędnier itJ obo
~u~zkó w wohec Ojczygn~t, ~ędzle on bro' 
rnt przeświadczenia, iż wyzwIOlenie i 
po~niesienie klagy robotniczej to waru· 
ne~" potęgi i wielkości Narodu Polskie
go. Za cel stawia sobie dalej redal'cja 
ł)yć wyrazem potrzeb poisldego robot
flika i odzwierciadlać jego iytlt\ l 
myśli. 

Uznafąc }:-onieczność isfnieria pisma 
ro::otniczego tej treści, z r-adośdą w;ta-

',.,.m:;; fad powstilU\18 "R::.boŁnika i\)is'5.i~~ 
go"', ;,16ry tak wzntoste z::dania sra\lf,>:a 
60bie na <:elswego istnienia. Zwatyw'
.; zy, źe robotnik polski tak narażony 
bywa na zakusy ae strony wrog6w rH:;'· 

s :t'Cgo ' narodu, ił: stworzenie nowej 
I!i frażnicy robotn;c7:~j. to nowa placówka 
(I bro';31 ideałów narodowych. lO RobotnL·: 
PoIsti" więc będzie miał wdzięczne fc,ole 
pracy~ a ezczyi;ne zadan:~ pned BO bił
Ob!! jaknajrychlej m6gł swe zadeania 
,realizować, a ,m,amy głębokie prześwia~ .. 
czenie'.J Ż s anie się prawdziwym przy" 

lacielem robotnika polskiego. 
, Treść J\&-j p1"Zedsta~a się jak na" 
,tępuje. Od reda~cji.. NajbHższę za
dania Sejmu. O zjednoczenie ruchu 
narodowego w Polsf:e. Misja sprzy· 
Mierzonych w W arszorWi e. Postępy 
wojskowe na WschoAzie. P. p. S. za 
bołszewllmmi. Kronika Sejmu. Bolsze" 
w'C:'fj rosyjscy w zmowie z rządem 
WJhelma. Kronika polityczna. 

Jako redaktor i wydawca podpisany 
jest Władysław 5wirsk1. 

.. Redai<łcJa i administracja mieści' się 
przy ul. Nowy Ś\\iat·.N'! 12 m. 5. 

rażenia 
Ił 

eJmowe. 
27, lutego. 

, Odym wszecH dl) gmachu Izby ispo; .. 
fzatem D1I1 znajdującą się po l~wer ręce 
czarną h,b1ic~, wis2ąe:t u we:śda i długi 
korytarz, wiodący do sali po~h~d~eń ple
narnycb, zdumiałem się zob1łczywszy dłu
gą . manję posił!'Gzeń komisyjnych. Od 
godz. 9 z rana do godz.3m. 10 to termi
ny rozlicznych zebrań 14 komisji sejmo .. 
wych., Czy mo~n! lVlypuśdć, aby moźna 
było prowadzić ~ar,h;ielintensywną pracęf" 

Zaprawdę Andrzej Niemojewskiracji 
nie miał, at~knjąc a priori Sejm obecny i 
ehrzcząc go . terminem "niewczesnego·. 
Nie tylko nie jest .niewczesny", ale stoi 
istotnie na wyżynie swoicll zadań t pracu-
ląc wvtętenie. . , 
. 22 c'Jowuje przytem godność wlasną. 

()powiadają, ~e pewna osobistość kieww
ni~za zWf?ciła się ,do Jednłl z komisji 
seJi1l0WyCil zżądame1!l,I!eby p,zyjechała 
n~ ebrady d<) glP~bu.bjstorycznego" w 
którym mieszka. Jednttkże komisja sti
ntiła na właściwem . sobie stanowisku i 
oświadczyła, ~e Se)m,a nie kto inny, je-st· 
tv Polsce władzą, suwerenną r że inne 
czynniki wInny się temu POdpt;)ffądkowa6. 
I. owa oso~istość ra~żyła wr~szde na~ląć 
Się ~o woh Sejmu i przybyć na pośle
dzeiHe. 

Gooz 4 m. 5. 
Marszałek stuKa trz.ykrotnie bułsw:1 

posiedzenie zaczęte. Komplet w Izbie i 
na galerjach. Zwykła formalność. Po
słowie nie usłuchali marszałka, gdyź w 
dalszym ciągu zalewają Izbę mnó~twem 
mterpelacji. O~zywista. że przewatnie 
UaHcjanle przemawiaJil w ten sposób dd 
wyborć6Wt asekurując s'we mandaty. 

Znów ecba ostatnich debat. Marsza .. 
tek czyt.a ośw1adczenie p. 'Daszyńs1dego, 
w którem stwierdza. te słów o .bluszczu 
i tK-Ot1ie Habsburgskim el n.ie wypowiedział, 
te poSiedzenie K jła Pol. było tajne i ste-
nogramów nie było, że wreszcie .D\';ku .. 
menty cbwili- sąpubli~acją tajną.. anoni .. 
~Q~~pbe~wymienienia .' redaktora, a więc 
~le pu~zące zaufania. Pll. Daszyf.ski za .. 

.:.~~UC!~p. 'I<otfaniemu brak zmjomości 

. s.:,8t~s~nk~w, w krajuta.l~ VI te ID s pro ':i to .. 
" J'ą:~nl.~~a%ał sam. nieznajomość istoh~ego 

·;,.:$łantt neczy ... Każdy wie. 'te czasu oku .. 
.••. pł,cji-'~iemieckiej·, "Uok.ume'ofychwHiłC wy

,.' ~ho(lzfłysystematyczmew • Warszawie' , 
",. ,~,2;~~ icjl wydawnictwoczłotl'ek'Rady Sta: 
jf~.~,"~~eK~ęridet Rosset knkam'ie:sięcyod~ 

,.~ll~~:Zl~ł.W. więzieniu niernieddm VI ModIltlie 
···~:.:RÓŚ§~f'w "Dokumentach chwili" zbie: 

'e~łf:i~ 4okumenty, i faida . z . wystą .. 
u~~lc~nych i .. poufnych.. Rozchod:t1'
~iCZrrie. 'P. Daszyński ~na(j.e 

dawnbl,ale władl;yich nie dyskwaiHih;-
wat ' 
-'. Portftd~~ dzienny mija szybko.Woio· 
S~.l nn~!te:. mlt1. En~H~ha. o ujednosłajnie· 
,n~e, r () lety . ,olskiej i Bobrowskiego o 
Ih.Z1C'!,'Jl'1l romocy n.atydjtniastow~)· Sb· . 
SkOWl Ci.::szyńs;demu b~l dy~intsji prz,::.
c;wd:n do o'powiednklt l~o ,:'s·'. Taksa .. 
mo tJez p:i.::k"tu przE'Lbc'ózi "T!!iose-k wł -
§dar.i;t;'1 A,iatn 1 Cieśl' z':: Z"+V:ku LuJ. 
Nar. o ut~.vorz:nie osob!tt::) komisji ochr\.~ 
r.y zdrOWIa, Ciekawy szc;egół poQkreślq. 
że w Polsce spalono 425.000 domostw w 
cZ<1sie wOJ'uy w t('m 8~:ó' w}v-ś";" '':sk'ch p ._. up to. _,{'tł •• ," Ił 

L~a~a!n!e to oddziaływa ua stall zorO\vct .. 
n:s'-J. 

Zvw~Z1 CYSb1S!,~ o~ud:::r wr.::,,~k () 
Htw~r~eRie _komisji 'tPa ben0to'nych.Ma
my :<:li. w J;-'o!sc(!, ukoło 700/1(10, a Cy~ł 
ta !1!custsi'mie \ł;'zrast!l. Sprawa LtJ, 1\16-
I"hj (irT!O~ł;-,:~:l 1"l:ld "'in: 'rw""t'ontl'r.~t ~ .. ~~." .13.\00;· lir; <, : .~ ~~'ł 

\?VW,:;łZlil ;:n.vol ".ly..:l.,n\:", ".:::Ja",]. i r'·'. J"'.:r1.\:-
o.J < ..1 \.ot 'W ',.h J.:a J:""g: U~l~v"'" IU~." ~ J 

n,"C p.!sd Nowicld z Poznania prze!11a,..,lal 
'l'i,Cf\ t Hy:znk V.""!'~"!'j·11" f""'-b" TY'" ",. ~ -. f ,-,,,"- >~.~~.I .. "-, ,-~ .,:;Ii. }- ,-.' 

c~ymć reformy i je wskazywaf. Pos. Ar
CISZeWSK! W sposób zd!Jm1ew~;ąco nie
ll~ohiy,stęl{aiąc, zaczął wyt~czać algu~ 
~;:erH.y wi::!cowe 1 chciał swe nądy u";i
n:d:.rjalne manić. 

Eurz'i'J./ą dyskusję mie;sc2mi 'ptzepro~ 
wadZ!ł hba. ~,O{kz~::; dysku;;ii ł}lldwni(}s
kiem nagłym Witosa, Wyznajemy.·' że. 
pr~e5łlH::l:lUj~c się obszerniej, pam-godzin
n~l dysku~H. odnieść było mOina jak naj~ 
mesmactmeisze wrdenie. 

R!)z~':e1.vn~ią się debaty odezyh.niem 
dekJ,arHcJl pnłk. Wroczyńskiego, któtv 
oŚwladcza. te choć 1.)~łnił funkcjekierow
nika min1st"!'rstwa spraw woiskowych, jed .. 
osk o~rai!ic:wny 'fil swych funkcjacb. nie 
moie brać odpiJwiedzialnoścł za prace 
rnirist"'rgŁw8, ani te~ nie J!l('7uwa sią do 
6dpnwJedziah'wści za stan "armi1. sprowi .. 

. . zacfę jej tudzid operacie. Pos. Witos 
trafnie wskazał na k onie1:z ilOŚĆ uledno
stafnienhł WOlska i zniszczenie istniel~
cvch separatyzmów. Pos. Dębski (Thu .. 
gttHowii4e) pod WpłYWt"ID widvczm'go p.od
nit>sł~ni~ lewkvwmieszał w dyskuslę 
osobę Naoelnika państwa. Pos. Du ba .. 
nowie:=: wyraził zupełnie słuszne tądanie, 
ateby całkowicie vlyodrębnić z dyskusji 
momenty wo'skowe, które nie powinny 
za pomocą trybuny sejmowej dochfldzić 
do wiadom'jścl przedwnika i wystąpił 
przeciwko upnnviar::u agitacji w w Jjsku, 
t!zeqo dowodf"m octczvtanv l'fzeuń artv .. 
kulik z ",Zołnierz~ i "ludu", WystęPlli.ący 
przeciwko walce z Ukraińcami. Pos. Ve
berman okazał się słabym mówcą i zaci
naiąc się,' jak A"cisz·wski" zar~czał, ~e 
jako 45·letni mf!źczyzna. porzucił rodzinę 
i po~zeJł w ból. A ldoś UlU złośUwie 
przYD.oDlI1iał tł W sadziepol"~wym fil. 

Z szeregu licznye~l przemówień wyb' .. 
jaja się mowa ks. Lutosławskiego, ~tóry 
wykazywał, fe trudność za~adnienia tkwi 
w uoiezaietnieniu się wład~ w:.:.~skGwvch 
od Sejmu wbrew w'szelkim doŚwiad~ze .. 
niom Franc',i i Anglii. A wbrew dror-te
rylnemu oświadczeniu p Libermana, który 
z semicką arogancją zawiadamia.ł Sejm. 
~e jut nie Wroczyń:;ki, ale Leśniowski 
jestministem - stwierdził. że w !y;yśł 
uchwał sejmowyell nie N ,czelnik pp,ń::.L~a 
;;:!'!r11, ale wyłącznie z porozumiC:'niem z 
S,:,jmew mote dokonywać z':nian w !.'1~1~ 
dzie. Tego nie vył,), przeto Wruc~lńsld 
lest ministrem. 
. . Pos. Mlłakiewicz, pIejąc nymny to .. 
chwalne na cześć ko~. Piłsudskiego, zdra
dził tajemnice naray komiSji woiskow(~j, 
podając ogółnik:.wo. He Polska ma żol .. 
nierza. Pos. Malinowski, socjalista wygło
sił opszerną mowę, lftóra fi.l\tycZl1i~ dy~
kredytowała naszą siłę zbroiną, od tlsuem 
Berlina insynuował, jakoby - reakCJa tw:"')~ 
rzyła siłę t:brojną VI Rosji i dowodząc. ~e 
komunizm szerzy się i będzi~ się szerzył 
\v naszym woisku wobec braku na!eiylegu 
uposant"l1ia żołnierzy. 

Z8 kończyła się dyskusja nad wniog.. 
kiem Witosa, który odesłano do komisji, 
sz'loną awanturę, jaką, znów wywołał 
Pr'łuckij. Pos. Fh:hna rozszerzył wniosek 
W~tosa ~;1daniem rozbudzenia przemysłu 
wojennr:,::o i oddanii:ln zaop.:,trzenia związ
kom Z;,łwo~owym polskim, co Priłuckij po ... 
traktował jako objaw antysemityzmu. Pos.' 
KOj;fa;lty napiętnował wtedy jak naj bar .. 
Gt ej stanowczo zachowanie się posła Prj .. 
łucki.::go, który mówi n3 zewnątrz dla 
zagran'icy. w celu 'dyskredytowania p~l .. 
::;lwści. 

Droga ,jest armja polska, potrzebę 
kontroli panujących VI niej SŁr>SUllków 
rozumiemy, ale czy nie za głośn o, czy nie . 
zawiele () tych istniejących lub urojonych . 
wadach i oledomaganiachjej li~ mówi? 
Niecbaj na to odpowie wielu mówców, 
a między nimi od. Małakiewicz... Ver. 

:-r . Stanisław Jeierski. 
w l;hw:l'. gdy N"iir6:l polski w {ru

d~ie i mozole zaczyna dopiero stawiać 
pl~rw~,ze zr~hy gmachu państwowości, 
gdy jeden z najbardziej podstawowy~~h 
tego gmachu zręb6.v - 3Z;~ot;'id;Ą,';) 
..-:oJaide zna:duje się w zaczątku rOLwo;"l, 
P?trzeba l;sm cale} armji bojownikó .. ". 
n'osących (śwIaty kaganiec w szeroiiie 
warstwy ludu, bojowr,\ik6w wytrwałych, 
oddanł'ch sprilwie nauczania i sprawę 
tf! - J~i '"nnżn.:)ść doska'lale ruzumie" 
iEtc/!"h. 

I ",f,C) w chwli te; śmi?rć nieub1a
~anfl l};,'y'r:-icil z s'(ere;f6w nauczycielstwa 
j~dni:.~O z li-aidzidnielszych, n,ajwyŁrwal .. 
s:t.yc;;, l,aib~rJzlej d0 PhH:'y zbożnej 
w s:.:.l'iolah:twle przygdowanychj prze
cina rlić ŻY'.voto. 1;8UCz,y-cieIa .. ; oh-joty i 
obj~'}at0~~.. . " 

0. p. 5tan!sław Jezierski, pochodzący 
"P ro'/''';'''' Fl' ~.~ l" • •• l' . ~ ,,;~,,;;y, ::;mia,~S!\leJ ZIem! 1":Czyc,,,le}, 
;oc2ąikowo miał zamiar poświęcić się 
rolnictwu; jednal .. ~ czując widocznie 
w ~łodoc;'anych już latach pociąg do 
pc.:!Iai'mk:twa wychowaw~y ludtr. -orze· 
rzucił 5ię na drogę pedagogii. I la't te .. 
mu mniej więcej dwad.:::i~ścia no ukoń .. 
c~eniu .s.eminarium na!lczyclelsL~iego za'" 
biera SH~ do pracy nad oświatą rnłodego 
po,oienia ludu polskiego. 

Q :IY w czasach t. zw. wolnościo" 
WYCH powstała .PolskdMadaI'Z SZ~~oina « 
witlzirny Ś. p, J~z;ers\ief!o pry bol;u 
pre...:.c,sa bj l;,~tytucjił m::::c. OUG(WW
ski ego, jako instru;,tora szkół l"1acierzy. 
Na tern stanowisku pracuje Wl! trwale i 
gorHwie i powraca na nie po odsiedze
n u 10 mksiecy więzienia za pracę 01''' 
~:;.;ni2:a'yjną w dziedzinie zabl"onione~o 
przez władze mos:dewa~.te szkolnictwa 
narodowa'iO • 

Aby :sunąć się z oczu cę.rskich sie
naczy, przyjeżdża około roku 1908 do 
Ł:Jdzi, gdz:e cbab'u'e kierownictwo 
szkoły prywatnej fabryki 15AHart, Rou
::senu i S-ka," w której pracuje do o
statniej chwili życia. 

Poza żmudną, wyczerl'luiącą pracą 
l:IauczycieIską w szkole, której z całym 
zapałem oddaje się, ś. p. Stanisław Je
ziers\i stale w godzinach wolnych od 
zajęć szkolnych poś,vięca dużo cza~u i 
energji pracy spolecznej. Ioto widzimy 
go w pierwsz::n"l. roku wojny w szere;:u 
n i1 jgorHws1.ych wsp6łpl''lcownikótv Kom. 
obywatelskIego niesienia pomocy bie
dnym; widzimy go przy organizowaniu 
szl·;oinidwa początkowe'~"l tV Łodzi; wi .. 
dziI!lY w łó::izldej Radzi:l Opiekuńczej, 
~dzle prowadzi .sekcję pedagogiczno-wy
chowawcząj widzimy wreszcie od roku 
z górą - ViI Zarządzie Okręftowym PQI .. 
sde} Macierzy Szkolnej, gdzb pracując 
w charakterze sekretarza jest d6wną 
sprężyną działalności tej im~tytw:;i, gdzie 
walczy wytrwale z zakusami oli:upanta). 
zakłada;ąc w miejscow(,ś:;iach o lud .. 
ności miesz;'::flD) oho!~ hakatystyc.znych 
szls6l .Schulverh.:mdu" polskie narodowe 
szkoły Maderzy ... 

Praca cichaJ ale wytrwała i owocna 
:zjednywa ś .. p. J~zierskidnu powszecbny 
szacunek ł uz:;anip.; jego umiejętll " ść ob
cowania z ludlmi staje się powodem oaÓ} .. 

dlań symp.cltji. "" 
To też nic dziwnego, :te społtl>czeń .. 

81\"'0 łódzkie tłumnie złożyło mu ostatni 
hold, odprowaozaiąc na miejsce doczesne
go spoczynku ciało zmarłego ViI' kwi::cie 
vI.d"!kl.l oi·yw,th:1a. kt6iY całe. swe m'ode 
;y de poświęcił sp' ?'wie nauczania, poświę .. 
cił 0icz..yźnje; i jak żołni~rz na postenm
ku Ptłdł. 

, Cześć Jego pamilici l 

I i & 

ODEZltJA. 
. Wiosna si~ ~bliża, ki. z nfą, próc1, cia'" 

f'b, głO~Cłł, na.dzi9i , nadchodzi t!'riskll o 
t\M,ą" OJ~z:r:"n~ l 11', feik t "tlllę. pis:'ę ~t'i"l. 
ką.1 ilO ta.k~ być mUSi, aby spZ-,iSfać u.,hh.
ny~, l/I~i.u~om nf: ~!.:ych wNg/W. Liczllę 
WOjsk<\ 1 bandy bfJli!zawlckka Cl .. ,kajll aby 
wrał Z tajl1iCj'ID śniegie,m i lodom, aałllĆ 
nasze wsie i HiiRata, I:lZ8r.~vć w nich za. .. 
f!Uę, mtird i pożogę. J 

_Ab~y aę pfi9!.'LhHaw'ó tej sf.ra'znej 
f8H, mUtiimy fJj~ WS,~y;i>n' Z.~oiąlnąĆ do 
flrm;i" ~zy to bojo·J.sj Ul;\. frl>nl, 'czy to le .. 
kan~leJ VI ~aptal:tch, tJarakaeb, lotnych 
odd~lałach, C'ly . ~o pr~yg~~owawcze" aby 
naazym bo~~t~rs"un .. ~ołmerzom nie zby .. 
wało na JląJluezb,}dmslliZjCh potrzebach. 

Musimy soLi'JUf1rliytomnić, Żi1' w po .. 
olliąb.ll !llikrea priyb~dzie W dUllej Ł':d2ii 
parą tyBIGcy rekruta. powoła.nego o b.t6rJm 
myśleó i któremu pomagać musimy. 

Jeżeli c 
aby nadeszły dni spohoj 

twór::zego ,na cał:rm 9bs " 
Zjednoczonej Polski -,~~ .. "/~/ 

aby w granicach Państwa P~l,J-: () ~l[.e 

nastąpił rozkwit Lwo\'pB, -' 
Wilna, Poznania i Cfes~ynn . 

aby pomoc zewn~trzna wz 
jedynie moc wewn~trzn 

J eżel i chcesz te, 
oeno a szczerz: 

to kupuj sam 

a innych zachęcaj do kupna 

. Polskiej Poźyczki 
Państwowe j. 
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. A wiiilG my kobiety,. m~Ż()zyź1\t 
zdolni do noszeniA broni, sb bi, stłlli'#y, 
113031. i wy dsiewG~ynld. te j IBM ., 

5:~' lłęśia, o~t ',d~iI,i·~ie dol~ Ill!!lBveb 

ró.<:. grom:,dź':i~ śr jaki opl~\ru~kcw 
rujej".! krwią 8 cJld",cimą i poti:im pr 
knięt} bieizn~ i odzid, zbierajcie fJht 
rhn. zl}r,om~ij(\ie o swych Ołlobistyi!B 
rY'1 ka~h, skłarl.ajci'3 kddy gt031i1, 
zbytkowny przed-rn1ct, na rzeoz 
tury • T\.'w? r~\'stwa pomocy dl 
poIBkie!l:o". Iutandantura, to jak 
mant do dahuH,lj pracY1 by dola i.t 

·1;·}łnierz~' była Uejsgą w wynis 
DOwopowst<ljącym pllń8twi~, gdzie 
egiłłooił nas z pion iędzy, 'źy'".vhoŚt:;' 

. t' .' li 7 
I'1ihOW l zmilzc;;y2 przemysł. ,Musimy wił 

• ,( r • '> 
{}IlO", W C1F'SCl anormlllne waru lki wojsłtd~~ 
we zsst~pić p~aef\, siloą wolą, inicjatyw~i 
,n'ze~7'"en[em f:l!~. Vi kadry pomocnic",e, p~~~ 
clvn~j,Jąc od "Il'llmłorl!>zy:h do oajstar:lPlY(,h.,:~ 
od słabych dO aiLYL'h, .od nie!1;s.moinyQb~i, 
do kapitalistów, cd proostaczków do inteU .. ' 
gentó.'!. .,~ 

C 'a sDołe,cz8ń-::two mus] ln-ć zmnbi1i.;1 
Zilwan"t n:erh nie h;d ~ie j:,dn'l,~tkił którsnfł. 
nie hyła żołniersem w !l','".'('j U !1l0gu s?ez!t~· 
śoiu stojącej OjCPJdn el ~ł 

. b k r'~" WIara 'z urlly:1 ~ow ID3Ttwll je;;t!~!i 
.. Dwa razy daje, kto prędkO daj(d;. ... ~J.~' 
, Znośmy więc z duia na dzte>ń do iI\~"" ;'\ 

nicy p:ntrk.p.JWSka nT., i8 h~""!l ! f ~yna pa., .. '.' ... ', ...•• ·.·,"."., ... ter, m'ędzygf,dZ. 1I.~ g, 1-~ prz",!! po \~ 
l'lI S-l} i 6 .. ą po poł.: bieliznę-nawet!l t\\ą,~ 
dartą, p'~eśClerlłdłał ręc~nikit kołi:iry.;;~l 
koco, c~ uw:e, !:~\wałi;i mat'3rj'lłów pl'tr~bn.{l 
do rep~racii, 1 ubld. łyżki i m:skl roP- 'ł ' 
JediJ~'m ałow~'n w>:zystkif\m się dz i 
? rh rym i w:},l~1?:ą"ym z'}łniif3n':~m. 
24 lutegl ltiorgan!w','inła ai~ S~~:0ia 
dantnTJ; da zaundu wes~ły następ 
OBobv: 

"Pani .To:,:: termanowa. prsl3w d .• :c 
p •. WściakHoowa i Brukalską, WiC';lupr. ,."", 

d.1i:e7ąC:l P. B~~.te~ma.rl.OW~' @~!?l'f>t:dr'l, Sk~.l.:,., .... '.'.: .••••. \ ;!:;~ 11.1. J,smskl, prz~woJ 11 '~, 
i3d~cjl ~oatał:: l)~zleży P. KnHmalm, ap'\~ 
w!sl1?ji p. St.;:fanowa. B r'::l\::ia i p. ,"~ .. _.".J 
wlckI, p. Schulza i Cio\!,e. Dl t Ol'g,im~j)~-
wnnia pod:,ekjCji na pra wy obu wh został 
delegowany p. G6rski: podSf'kl}''t :;:bisrsn1a .. 
śndl~ów: af'tel~;myrh ob;ęły I,r:;:f'W n!lf:':'~Cli 
p. Ma;ew5ka i Brnbl:5b. 

Przez cały nll~ehod2:l\fy tycL~ifn U';fO". 

~!1:0ne p:,m~e zbielnć hę:d'} no mioszkant,da 
wJ BZ\m!"gó1nione rz \'.zy. Uiamy, że apole
czeń~two ~zlaGhstllym In~estf\łom naście .. 
ż:! r1rzwi domostw swych u,,:b;li i uip wy" 
ruś i żadną z pań zb:eraj~ \i'Ch z rustym' 
r~kom$. 

Na pierwBsem zebrJn'u członków 
fji:lądusekoii fmansowej Towarz;}'stwa 
~:I'O(l.y (ila żołnien:u pGlskiego wy bi!~lli Z(la 

ilt,Jl au pl~eZj~ dju Itr: na PI'ZŁ w od dl.!{;~!d"g 
dyr. ~'. GajeWICfi, na lastępców p. S~y 
baraki 1 doktorowa M:l.ybaumowa. na i 

kretarza dyr. Muszko vrsk:t, beLl m!il1d~ltó 
adw. BUB~ł BjędermJu. pani Greenwood 
pani Pet}l"s. ' 

P08tan~wiQno na~ró wjh~ podm;ejiłki\ 
i rozegr~ć Ją na loterII, w cGla zd!)IJycia 
funduszow na l2.f'le~ To warzYt;tw3. 



',' , 

zreVetonik. 
~zwłUSnegb podwórka. 

l}O~2'eiłruo nadburmistrzem wy" 
ild!{!c:xlniejszego; teraz wybiora -

?~(łi'ejsze,go. -
.... ~ Poprzed,:ia. Rada Miejska zosta ... 

"la\' tn'ia ... ~tu mąKę amerykańską, obecna. 
} . .,osta~ ! humbug amerykański; zaś 

oig\ąk8 prz da jej si~ do klejenia zgody 
+~)''''lięa1.Y .S. i N.Z.R. 
C'i >. 5

t 
. J'~\.ę~6re dzielne. organizacje le

, . same, bez obceJ pomocy, za· 
do uruchomienia pewnych 

~emysłu krajowego, c czem 
plakaty informujące, że tu' 
ysze mO'gą byc orientowani 

ch wyrobów do Rady Miejskiej. 
wiek wyrohy te stanowią drobną 
przemyslu, czyli mogłyby się 

,l6 na drobnej gałęzi, przeciez 
.Ił uwa~i choćby z tego względu, 

" it:ułma P. P.S wyprodukowała 25 razy 
tej tandety, niż tacy naprzyl\ład. 

nicznicy. 
Ks. Lutosławski, m6wiąc na B-em 

Sejmu o konieczności po" 
polskich władz kryminaln)'ch, 

\HSJnI$~1 zaniepOkojenie w kołach le-
'cy sejmowej. Jak na dzisiejsze prą" 

Iy szerokiego demokratyzmu taka oha
-, blitszych stosunków z przedstawi" 
.łarni władz kryminałnyc:h jest ze 

lewicy conajmniej objawem ni_o 
i sprzecznego 

czasu... neo .. aryśtokratyzmu. 
WobfJC nowego składu Rady l'tej" 

Pl'opcJJ\uJemy nowe słownictwo w 
ch . ~&mol'z~du miasta~ 

a) samol'''4d l'niejski -:- samosąd 
miej I ki; . 

11) pierwszy burmistrz - pierwszy 
burd-mistrz (a więc może być 

, i z P.P .. 5.); 
, .~) drutli burmistrz - drugi brud .. 

mistrz (a wIęc może być bunw 

dzista); 
d) wydział zaprowjantowania -

widział zaprowjantowanie (bo 
wid2;,ia{~ a dostał, to różne po" 

~-<:-;1·1~cfa)., 

,~to słychać nowego?, 
; . 

I '. - KUlł"shrjil.nn ob)1watdskie nad 
'f • i>...:nb:hunml re ze II"wh.ł6w. 

ł1ff Jak wykazute Bprawozdanie za sfv .. 
" 0fze~. 1'. b. Łódzk.ie k:urator1u~ '" obywa" 

\ilelSt\le nąd rodzlnaml rezerwlstow wy· 
~.t ~a.dlo zap,or.lóg. mk. 7221920, na sćhro
':;, ISko$w. Antomego mk. 1,200, razem 

J -.."k.136i ! 20. Ze wsparc korzystało 8.500 
!od~int osób dOl'oslych 8,600, dzi~ci 
12,531. W tej liczbie na opiece istnie· 
fqcego przy Kuratorjum Obywatelkim 
l!FPatronatit było 565 dzieci. Wydatki 
Re. administrację wynosiły ogó,łem 
~Ufl. x 

. ~ Z;tllluzeuM fI;u,dd i Sztuki .. 
c W styczniu ~wiedzUo muzeum 2000 

3ób.W roku 1917 frekwencja wyno
i!1ł;\ osób 3.605, a już w roku j918 osób 
'i 1.,000. Rok 1919 rozpoczął się pod do .. 
~.fm znakiem. . 
,\, Obecnie Towarzystwo sprbwa.dzilo 
:mn~ projekcyjną i zamierza wKrótce 
cozpo<.ząd w lóiudu Muzeum przy ul. 
~U).trkowskiej Nr. 91 wykłady i poga .. 
48 1'lld naukowe przy pO'mocy obrazów 

tlnych pod lderownicwem kustosza 
zeum prof. Bol~a i CZłonka zarządu 

,,,ref. Piaskowskiego. 
W cb:il'!le numizmatyki. powięhszone 

, iosŁały zbiory (') komplety bonów z miast 
Królestwa, Rosji i Uh:rainy. 

Bndy wejścia do Muzeum w dal .. 
Jzym ciągu wynoszą 20 fen. dla doro" 
,Iych i 10 ret"!. dla u..:izącej się miodzie" 
ły i ~h:ieciw 
.... Zan.ąd Muzeum uwzględnia podania 
~.<;kół ludowych,' ochron, zwlągh6'~v to-
"'<;,)tni~zych o zl"edukow~luie lub zupełne 

lmenle opłaty za bUdy \sJejśdowe. 
Muzeum otwade codziennie od 4 

'I popol$ 
Obfa'nień el~sponat6w udziela Isłę 

miejscu, eksperymenty zaś w dziale 
$Im wykonywi:ine są prz%\z zwie .. 

qeych pod kierunkiem Lw;to~zt\Muc 
prof. Beka. . 

. ' ..:... .!lell' plI"'łlJ.hi::?Jiiile", 
KAmoey decyzji dyrekCji kolejowej 

łfgodniu bidącym wprowadzone 2:0-
c ilefy prowizyjne, celem udogod .. 

przejazdu rodzin pracowników 
15dzkiej dla Zal\lIpU prOWizji w 

. . . mianowicie na stacjach Gałkó" 
~.ek.· Andrzei6w. Widzew. 

STRAt POLSKA 

NiezaleźnIe od tego. stacje Ł6d~ .. 
Fabryczna i Ł.6dź-Ka.liska i c Pabjęnice 
posiada6 będą . bilety prowizyjne w 
dwuch kierunkach' do st. Sieradz 'I do 
st. ,towicz, celem przejazdu rodzin prali 
cowników d!a zaku,u produktów epo" 
ływczych w wymienionych miastach 
lub teź pośl'e ... lnio pomiędzy nimi leżą
cych. Miejscowości: LdSk, Zduńska Wola, 

I 

I 
\ltCiioraj delegllcl mhdsterjam spraw 

wewn~trsn.Jeh p.iI. Komol':8icki i Fllru .. 
ehlelm zabrali L komtsarjata ludowego ·0-
kola 3,000 c.olmrnf)ntów treści poUtycsnaj,., 
ddy;:;51~~~YCb Więiis:waei stowau:i1!lzeń nie':' 
mieekieh w Łodz'. W dokumentaell tveh 
ciekawe s& kOMentarze l1r~ędowe dCl "J ;hl" 
buch da9 dentsehes V erein"'. S6nBacj~ 
",śród kom~sji wzbur3~iły skty datyebąC9 
byłego redaktora pIsma niemieckiego 
"Dent~khB Lodzer Z;itung" p. Flivra, kió .. 
f Y jako były ezłoJli->k Stowauysz13nla &uar .. 
chiatycznego W Bi'rHn18 byt na liśoie llie ... 
prawomyślnyoh, ,w roku 1914 FHera wy
kreślono ze EłtcwafzysiBl11a. Jak z akt wy
nika był on k9.rany Zol jakieś prseatępst "'10 

w .M.l.ftllcbjum i pre.llydjum policji w nl}fl5! 
oświl2dezyłQ się doŚĆ nieufnie względem 
ni"-go. poleca'ąc go ślddzić. . 

C skawemi są równjei do'kumenty, sa
wierające cbaraktorys tykęroflzinnycb ha· 
kntystów łód~ldch. Z d~kumentów tych 
widiĆ jasl!o, jak na dłoni, że między nie
rnieokiemi atow~U"zY6zeniamif a władzami 
okupso,Jnemi istniał ścisły kbuhkt i w~a ... 
je'nne 'l'>s~1óićhjałaDle. Ddmmenty ta iio-
stały zabrane do komiiji biura kongreso
wego w W~rsl!ia.wie. 

.Misia amerykańska w osobach pp. 
pOf. p. te id-ra Bogena na konfere!1(:ji 
w delegaCji min aprowi~:acji w Łodzi oma..; 
wiała z przejstaw~ciełami społeczeństwa 
łódzkiego sprawę pomocy od.deżowej z 
Ameryki dla Łodzi. \tV konferenc i ucze
~tniczyIi: referent ąprowizacyny min. p. 
Sw!taIski z ramienia Łódzkiej Okręgowej 
Rady Opielmńc2eJ pp. Stamirows;d i Ho
rodyńshi, dr. Maybaum z Kropli Mleka 
z magistratu p. Janiszewski i in. 

InfGrmacje •.. 
Przedewszystkiem delegaci rnisjiinfor .. 

mowali się co do nadeszł ch artykułów 
:tywnościowych, na co otrzymali odnośne 
informacje o otrzymanej mące pc'xennej, 
przyczem zakomunH\owano delegatom, iż 
pożądana jest jaknajszybsza pomoc żywno· 
ściowa także i dla mi,13t okolicmych To .. 
maszowa, Zgierza' ł Pabjanic, ponieważ 
miasta te posiadają liczne rzesze bezro .. 
botnych i są w takiem samem położeniu 
źywnośdowem, co i Łćdi. Delegaci wo .. 
bec tego 2ap€:wnili, iż pierwsze następne 
1 ran sporty mąki skierowane zostaną przez 
miSję do tych miast przez łódzki okręgowy 
uzrąd aprowizacyjny. . 

Podw6jna akcja. 
Dalej delegaci' informowali się w spra

wie braku materjałów włóknistych na 
odzież płótna i trykotarzy na bieliznę i 

- :z h'Hilpekcjii pll"a~J'" 

Biuro inspektora ministerjum praoy 1 opie
ki społ'ec:mej' przeniesiona f.'oata;t~ z gmachu 
przy ul. .lUeja Kościuszki nr. 14; do lokalu przy 
ul. Sienkiewicza. nr. a. ~ 
~ P.rzyjśeia interesantów iO.pOCZn.ą. lilię dopIe-
1'0 od wtorku bietącego tygodnia. (x) 

, - %inia~a l!.'łkalu k!!1m~lłull,. u2upe.t .. 
'ni~!& .. 

I~ Biuro Powia~owcj Komendy Uzupełniel1 

•"mieszczące si~ dotyehozas przy ul. Pasat Majera 
. nr. 9 zoatały pl':l:eni3~i(me do lokalu przy. ulicy 

Sienkiewicza 8, pIerwsza_ piętl'Oa Tnż obok pod. 
lU. 5 w parterze mieści sił} Biuro O:fi.cęr,e, ewi-
dencyjnego na rejon l m. Łodzi (Sródmit:śeie) 
pi:zyjmuj:~cegQ zapiay oehotuUfów. Tam.ie przy
gotowalla s~ już i odpowiednie urzIlldzone ubi
kacje na. Komi!!jli; lH'zeglą,dową. która przepro
wadzi po bór r~kruta. 

- O zapęDli'HlIOę" 

Miujsterium~praw WiaWnętrz!lych swró
ello li~ dG M;nhte.-jum ZdrOwia publie~lnego 
o wyli~a:ie Z.vif!Ziwwi KOWf.UlSlnemu pow. 
łódzkie go 150.000 rok. zapomogi uą. cale 
IUulitnna. M.iniSŁęfjUIn Zdrowia.· publiezn~go 
GŚwiadczyłot iż uie zfiAjdUie ia,fnych . cl.,.. 
ilY~ PIi! ulacIzie kteryoh me.clobYilrzy..' 

Sieradz, Zgierz, . Clowna. 5try!tów i Do
maniewice) podług zebranych danych, 
należą do tych, gdzielpfodukty spożyw" 
cze są tańs2.e niź 'Ił Łodzi. . 

Stacje Ł6dź-Karolew i Łóaź"Chojny, 
chociąi połoione są na kraiicucn mia
sta będą miały równieź bilety prowizyj-
ne, jak Łódź"!\aliska.. x 

t 
B~gaty uad3wyczaj m~terjsł z odpO

wiółłlliemi komentarzami' łit~rat!lry po' .. 
skie} Gf3liS ch.rakterystyka cen$ilra p. Cle~
n01R'8. przedstawiając ą.ldy, dotycz,ce dzieł 
pOllikich zal!:az~nycb, b"dąoyah na.indelnłie 
niemieckim. 

\Vielką czujnością władze niemieokie 
otaczały wybitniejszych daiahe1y poliiycz .. 
oyoh z któryeh najwięksilł uWllgfl zwracały 
Ba działaczy Zjedn9~llIenia Narodowego i 
P.P.S. Z POZ?stawionych dokumentów wl
da r\ że mieszkania niektóryc1!,.z VQś' ód 
ni{'ht były stale strzeżone przez spec:j:alnJ,' h 
Blllpia~ów" tudzieli te diJ wiadnWOBci o 
Ziedllgez~nin Nlll'Oaowytn i P.P.S. pnywi~ .. 
flywlI.ły władze ulemłecki1ł wiele wagi. 

Iot6re8ow~ł Jeb również pogneb,o 
Mah~(.howskh~c, dział8cn z 18wi~y, nadto 
wyKr;!Cłe drukarni . »ŁtJdzianin" i ł. p. 
Szczegółowa raporty szpiegowskie [) pl' ;6-
mówieniach na zebranbcll rÓglly~h d1jiah .. 
C13y ~litycsDych (;cdiane łłl'jzywiśeie ao· 
B€m bilbtJatycinym) dopełniaj, też sieci 
pajęeuj, ja~~łna.s omotały włane okupaeyJ!le. 
Komisja del~g;',ttw otnY;Mil.ła p ele;eaBle 
ministórjum .. aby wmzeUde dokumeutYJ znaj .. 
d ujllc9 sitw posiadaniu prywatIlBM lo~lały 
El konfl1!kow2D-e t edeałtul$ do WiU'iU;WY .. 

obuwia. Widząc nader smutne pod tym 
tym względem warunki, gdyż członkowie 
misji mieli sposobność wid .ieć . w Polsce 
ludzi, chodzacych boso i w łachmanach I 
misja, ma na widoku podwójną akcję> po
mo:y,.3 mianowicie filantropijną i han
dlową. 

Zbiórka ,w Ameryce litą 
Łodzi. 

Dr. Bogen zamierza wobec ogromu 
nędzy w Łodzi zaapelować do społeczeff.. 
stwa amerykańskiego, aby zarządzono na
tychmi.stową zbiórIH~ dla zaopatrzenia w 
odzie:t najbardziej potrzebUjących, na!o ... 
Ul iast por. Pate zamierza zebrać odnośne 
materjały i dane, :teby zaInteresować prze
mysłowców, którzy nadeśI! potrze.bną ilość 
towarów za pieniądze, jako doraźną pomoc 
lecz kalkulowaną handlowo. 

Zapotr~ebt!.anie odzie • 
żowe. 

Po porozumieniu się z Urzędem apro
wizacyjnym Rada OpIekuńcza dała co do 
ząpotrzebowania procentowego odzieży 
następujące wytyczne: NaJwiększy odczuwa 
się brak bielizny, której potrzeba 40 pro .. 
cent, 25 procent materiałów j skór na 
obuwie, ~O procent materjałów na odzież, 
10 procent pończoch i 5 procent nici. 
Delegaci zaznaczyli, ii konferencja ma cha-
-rakter wylącznie informacyjny .. 

znać ~ieldiędnym wyd3\nia żąd' Dcj zapoIDrgl 
Związkowi Komunalnemu 5ll,H'I1" łódd:i':'~;o. 

J~żaU iwiązek 1en uważa za ntelb~dne 
d9 saspokojeaia putueb sanitarnych powiatu 
:a:łpomog".} prliewidlfłaIlIł VI lm.dżeeie na rok 
HH8/19 W sum.ie mk. lóO.OOO to Mnid\:l" 
1jum spr. weWD. prosi o prslsłanie wyk~~zu 
t,en iliSth)dów na k~óret~danla suma. jett 
pr3e:Ul~·!Z;.:1'13, aby MJni3t. Z jN1W a publicz .. 
nego mogło nmC1't1wowae przed. Miuisterjum 
ilkarbu .. 

- 'ł$tudeniO\i'il!i .. i1l3łRh~pzowi.u 

Dzisiaj ViI lokalaeh' pllblićznyełrnasze .. 
go miasta &U'3demiezki i akademicy kWCm 
litują na rzeoz iitudeniów .. tołnierzYł walczą-
oycu na froncie. ' , 

. Ten cel nad wyraz i,mpaty~ny znaj .. 
d.it.e I!i pewnością poparcie c.fmrnej Łodzi. 

- Z Głllh~;lIlego Kom" 

Główny Kom. Wyb. do R!lIfly Miejekisj 
komunikuje. i~ wszelkie należnośd, powetał-a 
Z ezynnośei w7.boreilYGhbęd~ wypł.\cane do 
1I1torku t. j" dn. 4 b. m. włą.eznle w lok~lu 
lJl'lyuL Sieakiewieza t,3ł5 po upływie ~aś 

tego 1ermhm po odbMr mJJdnośei nalejJ 
Iwracać atę do 1!bgiatratu. 

_ Komitet Oł"łl3fibu!lcyj'1J' Konfede. 
lł4acji Zł"zeszei PolSłdch w Łodzi a:~ 
pr3sza 

członków Zarządów wszystkich Zrzeszej 
Kulturalnych i zaw{jdowy7h bącź Ju! 
skonfederowanych, bądź teź pozo!'t3ł,r'chli 
o przybycie punktualne o godz. 6 i pól 
wiec,-. w niedzielę 2 marca na Si!l]~ Dmnu 
Rzemieślnik6w im, KUińskiego przy ulicy 
Kilińskiego 117 (daw •. \Vidzewsl\a) w cil~ 
wyboru tymczasowej Rady K~mf~d\;;r.2.Cjl 
oraz dokładniejszego zaznajomum.Hl Się a 
ideą. K)d ćderacji~ 

Referować będrle kSe Oraczewski. 

- Zj5zd felczerow watell"ynmryju;rcb 
' .. Łl!łcb:i.. , 

Dziś o godz. 10 i pół rano, w lGka~U 
puy uL Brzo~owf'j Nr. 11, odb~rlziEl Ilł:~ 
Zjazd połsk:eh weterynar,rjoy.:!h fslozeró~ 
R~eczypoSpi)mej Polskisj. na dóry l1!adeklll<ł 
l'owało swói pu}'jald wielu delegatów l 
poirtB. st{)w"rzyaz~ńł nprouonych pnei 
Zwiłllzek łódzki .. 

-- Z Tow. IIpOll'tu wędłunllfdgo. 

WcaorAj W lokalu Stow. pol~kicu kup. 
ców i przemysłowców chrlelćian (Aleją 
K:eaeiullti 17) odbyto się ()gólluł IIsłmuda, 

~świeZo zorganizowanego Olu:ześcijsńakiegd 
Towtłl'Zyetwa Sportu w~dkowegot pny udzia .. ' 
le 86' ezłDlików. 

Pra.awodnlezJł p. Cbt\dtyński. zaprosiW&... 
BIJ na 88sesnrów p. A. 'llrautweb i, JliIgg.c 
dllińskiego f A. MaBi!ł~ewskl&!o a na. l!Iełn:~ 
taus p. K. ZlłBd.~i'ikiego. 

Po ode.zytanhl 1ll!!ttlwy sdan6 Ipraw, 
s det1ch~zasowej działalnoŚci lomisjł Ol'p 

nfzaeyjnej, na wnioaek której poatanowioBG 
wyd~ieriiwiĆ Ulka Itawów pod Ło(hią UIił 
dogodnych warankaeh. Upoważniono lila. 
rząd do .opi'&cowania regulaminu dla Cllł;1J;.s 
ken Tow. oral do utwofl{snia ogólno-krajg.. 
waj organ1zaeji gOłłpod-uki ry bnej... CJłouelt 
Tow. p. Knoehoddal własuy lokal pUJ' tI~ . 

Piotrkowskiej 8'1, na pewien czaili de dylPo
zycji Tow. Tutsi teś stowarzyszeni 59Chc_ 
nadayłaó awoje fotograf je niel!b~dne do bi .. 
letów członkowskich. 

Za pomocą głosowania u.fnegl) _wybrani 
zostali do sarJ&du pp. A. Trautweill (pl'&c 
ses), . Gł1tekvnst (wJeepreses), B. Chądzyń-' 
skf (kssjer), K. Zssscki (sekretarz), G. Kaock 
(gospobrL). J. Nagiel. M. Fleiezllsr, K. J~ 
godzińal:i, Rlehć, A. Manifuł6wsłl:l, T .. OI!II 
sper, Lukać, orni! ja.ko Sl'6litęp\ly pp .. R)'chterJ 
Hir8lchorn i Lipiński., 

,Th) komisJi lewillujfiet wełnIli PPo'lIL 
lenderf, Sł. Łuba, Munchberg, Bt.Ko,cmyABki. 

..... Stow. ozel.llzl pończotłnioBJ'." 

Dziś o godz. 2 pp. przy ul. Sienkie
wicza. 79 odbędzie si~ zebranie czeladzi 
pończoszniczych na które proszeni są (J 

przybycie wszyscy członkowie stOW'lfZ,f( 
szenia. 

- Rozłhnllludrdwo odzież,.. 

Jak wykazuje sprawozdanie za lut; 
r. b. komisja rozdawnictwa odziełf 
przy miejscowej H,adzie szkolnej okr~ 
gowej rozda.la biednej dziatwie poćząbi 
kowyeb szkół miejskich 1'6!ne ubrani., 
bieliziłę i obuwie, na ogólną sum. 
mk. 79,000. x 

- Zebranie a"podalików. 

W dniu 2 marca rb. tj. w DłedzieI~ 
o gOdZB 3 po poł., w IOJ(alu Polskiego 
Tow. Krajozn~wczegoJ Al .. Kościuszki 11. 
odbędzie się mJesięcżne zebranieałonk6w 
Związku ogrodników Koła łódzkiego. 

- Z Błbłilotefd PUlbUc2neJ. 
,ponieważ. salon główny w bibliotecCł' 

(liczący 50 miejsc) okazaJ: się niewystai'" 
czający, gdy! po kilkadziesiąt osób oc:ze ... -
kiwało swojej kolei - kierownictwo hi .... 
bUoteki7 aby zaradzić takiemu stanowi 
rze~" zamieniło dotycbc: ~asową czytehlUł 
pism' na czytelnię 'książek. W tym celu 
pokój ten 'Został połączony bezpośrednio 
z magazynem, przez wy hicie speCjalnego 
otworu. 

W ten sposób oddaje si~ do nłytktC 
czytającej pubHc:znośd tymczRo;em okołC) 
25 miejsc nowych. 

..... Z V .. go ł:.6dz .. To •• Po:i."'Os~~& 

'. O~61ne Zebra.?ie V-go Tow. Pożycza 
kowo .. Oszczędnoścu:rwego odbędzie si~ \lit 
niedzielę, dn" 2 mar~. b. fo o gO.Qza 3-ej 
po poł.. w Idym t~nmnH'!, ;i w razie przy'" 
byCIa. niedostatec.znej ilości człQnków «) 

godz.. 5 po poł.. w neim terminie. 
, -:- Ol)lI"'anlh'llz8l1ie ~ożJcla Mleka, 
Oi"óilIat śmi",t",ny.. ' 

- Z polecenia min. apl'owineji 'mieJsc!;)'WJ' 
Urząd. aprowi~acyjny dle. JlUl.OSZCz~dz6nia IpO'la .. 
~ycia mleka wydał za.kaz podawł.riia mleb ~ 
wy biał,aj. i wszelkioh n<Lpojów iii mlede~ 'W' 
w kawłarniaeh,cllkiernililtłfh. l'Bsta.uraejaclt l t..p,; 
od god:&. 10 rano. do 6 po pot, Za.OronlQuo n~o 
wania. mleka, śmietan.y, Śm.i.sttul.łd do wyrobIt 
ciastek i kremOWA . . ' 

/ 
J 
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- TaJnv łlJn!lj"'~eb. 
. Na. (!Iłl(.>ntso;n w Ptll"Jfjt św, ló~$b. umy. 
~no kobietę. kti5ra llsiłoWl\ła tamta pogt<ze'bae 
pc kryJomu zwłtlki. ddeek;l:. Po 101l'Rowtl~enill 
oka~łQ się. !18 jest w nłoJ.aka. Jadwiga. Pletni
sieWlcl'l z, ulicy ffi'ÓWll&j~ 

er~:;'rodlików.. Na l?lae\lpHed "kościOłem 
111Ul.:,,,,. 

~odr;i.e Z wnioskiem egófnego ze .. 
~a'1'a pracowników miełs.kich. magi
ltrat zgodzi! się na pnekazanle spraw 
~tojovrni Związkowi Urz·."dników Miej" 
Iłldch. "t 

. . Związek w tym celu wyłonił· Ko" 
n:nsję Gospodarczą, w skład której 
weszli pp. Stanis~ewsłd Wincenty, jako 
przewodniczący; Lauterbach l Hen:rył~ 
fadeusz-zasL. J:lzewotUdCl'ącego, Zys 
Dyonizy-sekreta:r~ Sznafder Jan-zast. 
sel;retarza i gospodan lokalu" Łuczl~ow'" 
ska Hefena-sprawy gospodarc1;e, ZIma 
Stanislaw-skarbm., Piątkowsid Stani .. 
sław-rachunkowość.. &mi:sja 'Ia.rząd 
bać hę dZle spnlwami m,łowni autoTio" 
micz,nle. obecnie )ui przeprowadM 
szereg reform wewnlitnftYc.h~ majtlcyeh 
na celu dalszy t'Oaf6i lriotowtli. S%c:u
g6lru! uwaga ma h,ć ~1'6cona:.,. do
hroć wydawanych pob'a~"'Ii'. Ce. obiadu 
Dd 1 marca 1'. b. wynosi6~dzie ? mk .. 
KolacJe nadal wYdawane będą od '1 do 
10 wieczorem. Członkowie Komisji dy .. 
iurują codziennie od 1 do 9 w. w loka
lu sŁołownl. 

- ••• «UIU'P u ••• ł ....... 
Staraniem St01'(~ DmIamy Ł6dzt fcb 

dziś 2 marca r. b. O gO<k 4-eJ ppoł. 
w lokalu własnym przy ul. Nawrot nr. 20 
odbędzie się tł Wieczór SłnIfIt l. Pkśni" 

. l; którego dochód przeznacza się aa obroń .. 
cjw Lwowa. 

N a program uotą się jed_ooktów'ka. 
.Cbleh łudzi bodzie" w wykonooilf sił 
dramatycznych Stowarzyszenia oraz pro
d&kcjedeklamac}ino .. ,"vokałno .. muzykalne. 

SpraWt\ Z&j~ się polloja. 

łr, muzyka i sztuka. -
TeaIP Polakł •• 

Dziś w'niedzielę dni:t 2 marca pierw .. 
S%e powtórzenie 4"0 2:.ktowei sdllki Jani .. 
nySta~zewsk!ej "Na ziemi Pobkie;j ".1 

Po południu o gndz. :> po cenach po .. 
puiarnych arey-zabawna 2I'Kawiarenkslf T. 
Bernarda. 

W . poniedziałek debiut T: DaszewsłdeJ 
!II' pi~knej komedii Caillaretla i Flersa. p. 
t.. "Papas

• 

Z ESTRADY KONCERTOWEJ. 

- h_e...,. .. EiftS.lłlDel"g •• ~ 

N, jutrzejszym ł!:oneeroi6 s\'fIJłfo:ni"," 
'Bym W1B~t\i po raD plerwsJy w ~Zlf S!U .. 

kemfty pianista .. wirtuo! Seweryn Ehten .. 
kl'ger, który posIada wieItrąknlłu,ęmu
syOfDą VI połąezsiilll ił naJblJflbJlej st{)ńcl~ 
nem ł najszozyłniej poj~tem wirtu.z:e.atwe:m. 
Pan Eil!!eabe!'ger odep!ra pi~klly toneert 
fortepIanowy B .. dur Brahmsa I ww.. cr
ki~stry, która pr6cz t",go wykona pK k
tutą dyr. Smlea 1""1 Ehmfonję. MabIer&, 
Bilety w Czytelni Nowośoi Altr. &ranch .... 
Dziab!&. 12. • 

·I{oncert popołudnlow,.: 

Szlachetny ~er niewątpliwie:. ściągnie 
w dniu tym liczne rzesze stowarzyszonych, 
kh rodzin i zaproszonych gości. . j. 

_ 11 •• 0 pi ... _ -t,u .... ., V 

Koncerty niedzielne ciesu, sil!! eoss wi~
ksl'lll?! frekwenoj~ lh-Ó<l najszerazych warsbw:aa
szego "społeczeństwa, Na najhliżst.ym ke:neell'
cie popołudniowym pod ciyr. Br. Szulea wyatll
pi utalentowana. .pianistka. Wanda Ttirkó ~ nlf, 

która wykona konoert fortepianowy )8 ł Hainł
Snona!:!. z towarzyszeniem orkieatry. 

la.ko organ P.P.B. od p.rzy~łego tygodnin 
lIlscl&nie "IV" Łodzi wyo.od.ił nowe pIsmo, p. to 
,.ł;od:da:ain". Jako redaktor J wydawca ])Qdpi .. 
I,-wać bf}dzie p. Antoni lUerma.s (Ogrodn.lk). 

- ~ Kuchal1i6.wld. 
" Dnła. 2-go m6rca. 1919 r. G goddnie 5-ej po 

,~uania w szpitalu ,.,l\ooh
w
ll>n6wka"· odbędzie I 

łlIE2 iOl'oozna Zabawa lu'JuJlllmo.... V 
:- ZC.mttGłu wlikonawc:IIIlegG P.P.S. 
Nlł. ~&~atnlem po~~'Q. }\omitetu Wyko

~aw.~ego P.P.S. MięcIzy Innem! pOiltanowlono 
,-wo!a.& na s0bot;~ durni marol\. pO&iedzenie O· 
bęgowego Komitatu noboirniMego p P.S. l'fa 
i!m}wisko pr:lYlIzłegu hrmłstne. m." Łotki wy-
1inięto k&ndyda.tuFę ob. Antonfęgo Remiu6w" 
;łkfegQ, na J:a.wnikÓw zlii ob. Alek~() Rżew
Jkiogo. Wacława KaffanluJ i Jana. KUmal!Z6W
~łe2o. Pierwsze posłed~nie nowycili radnych 
frakcji P~P.S. wyznaezono n'8; ponie1hiahk dni7 
l marca. -.J 

- W sp pawle .... IIU11':_ .... Gp.łu_ 

Donosiliśmy, ~e policja kryminalna 
aresztowała Bronisława OrelusBt Z'smiesz.. 
kałegoprzy wJ.. Kątnej 48, jalm podejrza .. 
_go o wsp6huhiał 'fil zabójstwie przodow-
~lka policji Józefa Rutkowsłdego na. wie!- . 
f D w MAnner OeS2ttgVerei& . 

" Otót Qbecnle ()jciec· aresztowanego 
'Józef OtehlS :ZWIódł się do władz z o
łwladczenłem, te sra. jego Bronisław do 
.ładnych partji wywrotowych nie nal€żał, 
fe z chwilą wybuchu wojny utracił pasa .. 
~ę ekspedjenta w firmie J.,eonnal.'dt, Wo~ 
dker i Orerbarłd i nie mogąc zdecydować 
"!ię as wyjszd do Niemiec, a niemaiąc 
~no.śd otrzymać posady w którejkol
wiek instytucU polskiej, zmuszony' był 
pnyjąć posadę telefonisty i bituaUsty w 
,oiicji niemie~kiej; clerpiał na teru mOIaI .. 
Idee że pr~cow~ć musiał 11 Niemców, lecz 
mając na widoku biedę,' jaka zaglądała 
\mrun w oczy, pogodzić się musiał z losem. 

Rodzina nasza jest uczciwa.. Syn 
łmój Bronisław był obecny tła! wiecu, lecl; 
absolutnie żadnego udziału nie tn.'ałb do .. 
tlawszy lię na zebranie przypadkowo. 

Nadmienić należy, f'e zamordow;my 
itltkowsld był dość częstym gościem na .. 
uJm ł PFZYlainiłsię z Bronisławem jesz .. 
. ~e przed wojną. . 

- llabMftek dll"lIEe.81ł 

. W programie utwory, Gdega~ Arensldego. 
DworEaka :( Liszta.. 

Bilety w C~ytelDi N owośei A1:fr. Stmucha. 
Dzielna. 12. . 

_ KoncerbRecital Kapola SZł"8łllt-li!ll 

Zapowiedziany kon.cert-Recital :znako .. 
mitego pianisty Karola Szrt~tera odbędzit. 
się nieodwoła!nie w środ~ d. 5 marca w 
lali konceI~owej. Pan Szret r wybrał tym 
razem najpiękniejsze utwory Beethovena, 
~cbmaninowa, Liszła ,i młodego kompo~ 
zytor3 Tanemana. 

Bilety u Alfr. Straucha, Dzielna 12. 

ZA IADOM:ENłE. 
. Na zasadzie rozporządzenia Mini .. 

sterstwa Przemysłu i Handlu z dnia 15 
i 17 ktego b. 1'. znosi się~ dniem2§-go 
lllkgo 

sekwestr i o-graniczenia .(przetJ~tki) 
prze"wozu wewnętrznego 

na niekt6re przedmioty metalowe, jak 
dzwony, kokile, konstrukcję ielazne, 
kotły, maszyny wszelkie i ich części, 
matryce. piorunochrony, płyty popłogo .. 
we, przedmioty domowego i kuchennego 
u.tytku, resory, rury i ich łączniki, ~ryn" 
nYJ utensylia warsztatowe, wałce i ich 
częścl, . wyroby z żelazna walcowanego$ 
zbiorniki żelazne. 

Natomiast utrzymuje się nadal seff.,. 
westr t obowlązaje przymus przepustko .. 
wy na: 

rudy wszelkich metał()w, suro" 
wiec ieia~ny, inaczej $łsur6wka«. 
łOom żeliwny, .i.naczeJ .fragmentOil

, 

szmelc żelazny wszelkiego rodzaju, 
kuty i lany, żelazo walcowane 
(p laski e, fasonowej uniwersalne i t. 
d. blacha łelama i lrtalowliG 
Nąstępujące metale w. stanie sur01llJllllt 

J stopy; szmelc, zlewki~ odpadki i blachy: 
m,edzi. mosią)zuł bronzu, glinu 

(alu mi nhun) nikhf9 cynu, cynku, 
ołowiu, platyny, sl'ebra j wszelkloh 
metali łożyskowych" 
Przewodn!ki elektryczne i kablea 
Sbl sprę1;ynowa i nan:ęchiowa 

wszcE.;ich gafunków .. 
. Wvdzlal Suro'llixtJw Wojen1tj'ck. 

Bbłyatok niepl1koju i kir,: ... 
akit obeGnie m:~~eell!wllli.U dni ud.ości i tly
umiu. 

śr'1dę d. 19 o 

. Wf'!Bdu 'IU\ )"lai w~łrn pollkie. ZB .. 
1Jr,mhł oknu·k oIbnfmJ: Nł"i!l1 styf.- ar .. 
mfa poł!'\h! Oel ołt~J''1,~ llfJlh"mńwił kS$ dzłe .. 
k D, serdnnmie witflj:Collfodowe imaki, 
p& mazy .. tła }',urm1stn pU(4hal~kł wr~cza.9C 
y~Ułk.. l)z'ewuleki;t!r'1J dłlah f sól, .. putnr 
Cyrkwłc 6twiari!zaiź\cy, te ludnoŚĆ nie
miecka laeftowa si~ lojalnie. prellll'sowll 
R ała polak p. D!"derfro. W imieniu O~ntl". 
Komitetu Nar. p. F. FiUpewłe:.ł. tt4lry w f" 
191'1 w!ęziolły był pnel nIemców, oddał 
ll?łd OłjDOwi i poświteei1ill polakiegct jol ... 
łltaru. 

OdpOWiadał pułk. Dliewnlski ddękuj,e 
za owaeyjne prZ'yJe"te., . 

. Po de-fibtbie da!e~aeJ8 sUad!1ł, pul .. 
kewnilmwi iycKsni', który wzm~sJł si, 
do łez patrjotyzmem mieszksńeó.w. 

WieczI>rem odbyło lIfę afoelłyste przsd
mł lwienia. Wiersz powitalny napl&ała i 
wygło,jUa P. ~tUI~cłteWBk!ł, p9cleM depai.o, 
"Zemstę- Fredry. ' 

Obecnie ",śród ludno!5t'iom9.wiana leat 
bardlo tywo kweatill pffllyłąezenia powiatu 
biał~stockiego do. korony. Władze PUItUl
llowlły ptdGbua traktowiić ten pO'lskf lU" 
fahlie powiat isk cał~ gubi:unjł grodzień .. 

. ską, l j. poddad ją tłepan'łmeatowi biało .. 
ruakc .. lifewskiemu. Ludno@ć jad temu prus .. 
eiwaą f domaga liQ })rzył/:łczenill d. Polałd 
i Dormalaych wyb.r6wdo Sejmu. W spra
wie tej delegowaflo do. Warssaw",! pp.. Fi .. 
UpowiCia i Rygieńa. -' 

Ofiar J'e 
Do Łódzkiego ł<:omifeu Pomocy obroli .. 

com Lwowa ofiary złotyły następujące 
sooby: Krónika telegraficzna. 

Pary t, Tl łute~ (PAn W markacb: ze wsi Wierzchy. ziemi S;el'adr 
klej: Kazimiera Wolska 50; Stallislaw Wolski 60; 
Krysia Wolska 2: Jurek Wolski 2j Marja Graba
ławska 10; Kolonia Pudl6w: Wojclech Ryś 5; 
Władyshrw Pawlak?j Walenty Gorbt 10; WaW" 
rzyniee Gortat 5..50; Władysł:.lw Szubsk! 2; Michał 
Leszczyński 2; Antoni .Folka 3; LudwIk Szyc2Dj. 

Cdonek zwill.dru -mnufenist6w i d1tMańskiegq . 
parIllmentl1l(el1y wyjechał jako uznsny ambasadCfl 
tymczasowego rZ4du tepllbUld irludzJdej do Par~ 
ta. W ysbilł 0"1 list d0kenfe~i p<>ko;ow.ej· VI Id .. 
rym tąda uznania nIepodległości Irlandji i dep. 
szczenla jej do zwIązków narodu. 

WAŻNE DLA WSZYSTKICHI 

Warszawa, MazowIecka 7, 
zamieSZC1l:lii ogłoszenia 
Ziem Pohddch i zaartalllic.lUI·"ch 

(Jodnych 

Dewiza' J REKLAMA JEST OŁO WNYM lVI0TORElvl 
• ) PRZEMYSŁU l HANDLU .. 

bwiesz 
Dyrek.cja TOWlU'~ystwa KredybHovego m. Łodd podaie do powszechnej 

wiaoomośCl. fe VI dnHA 20 marca 1919 f" o gadz. 3 i pół o!łbęuie 

ne 
członków Towarzystwa, w ~on:u przy ul!cy Sredniej pod Nr. 19. 

Porządek dZlenny ponuemonego zeorania obeimuje: 
1) Spr~wozdrude Dyrei~cji za rok finansowy 1917/18, 
2) PrOJekt do etatu za rok" fh\anso~y 1918119, 
3J Wn!o~~~ 2~ sfo,w~n·zyszonych w dn:edmiocie zmiany §§ USfłUWSr, 
4) WYlsnt.!eme W~f,\dz Towarzystwa w pr'z€lfhnioci,;:: ogólnych 

zebran członków Towarzystwa lila zeł)r~:nia ·P1CjrrWIJl;;1r..lcniH~ih1fl. 
. 5) Wybory 3d ch DYfClttoró.;"v, w miel&ce 

tek do~en!a ~andatu~ S. Rozenbłafta po J 3u cn 
fa Dohramckl(~go. wsh;utek śmierci. . 

6) Wybory 3-ch c:donków Komitetu II,V 
dzących po S-ch letniej kadencji pp. Karola ł\łukowa, Engelberta Tys~ra 
i wskutek złożenia mandatu Starjs~awa J;l:ro(~~~;;;l~ied~). 

Na powyższe zebranie U()'W'jlI4!rt<iiPl Ziaor'aS~~(!l 
rzystwB t. j. osoby, 
tymże filuty prawo swobodnego ro~~ptllll'Ziidzanjll.'l 

WspólniCY niel"uchomośd. obciażOl·iv~~h 
upowaini6 jedneRG ~ n,n~bi'iirl 

Za małoletnich, usamowolnionych, I!c,n~1"·~.u"·'>. Ur!\VIlII01llVO 

pod upadłością, pr,awo głosu na ogólnych zehr;:Hi~ach 
i kuratorom. 

Sprawozdania Dyrekcji za rOlk 

fil lasach .spafskich pod Tomaszo" 
Wfln okoHczni chłopi od dwueh tygodni 
~ydnaią las spD8Dbem :rabunkowym. 
Zarząd las" apBbkich oblicza, U; dotąd 
IIYftądzono strat na przeszło miljon 
1i\arek. Wobec tego wzmiankowany 
zarząd zwrócił się do odno'nych władz 
o pomoc, celem odebraniet od chłopów 
ł/l'abowanego drzewa oraz. wydani~ f oz .. 
jlorzącbenla .. aby zapobiedE nadal tego 
rodzalu nadui:y~iom. ćhlop6w.. x 

esęłi nlem~y orusz~zae 1'1U::U!l:!1a 
41iW wśród scen n;,>"Ul'i~en ,,,,,,.,,",""-

wbUztl IłOD:l rabunek. i mordy. 
. B8raS1I61e jakby hub na f;ltmum pf.ninioiła 
lit cho~giail'1 LttdnoU w rtiapo" 
kaju j &ł:Dpielliu. e!~:;kda w thunie= okoła 
g .. ej wls.czór wRiedł pierwszy patra) kOImy, 
I. aimwelHHlzlły dahlliia Ddd~j3ły pobijał 
wśród nieslyehanej radiiści miei~ksńców. 

6z0!1yrfl: w swoim. cll3sie, bil~t1 ~a' we~s~=jrn r:.lz,::\~f.~;~"'u~ 
Z nICh, kt6rzy są wyłącznymi Wi!:tśC:lc:!el./l\mi nU;;l'~;iiC~l{.:mlil)~(;i, 

Upoważnienia do głoaowania w dniu R·-łr;I,,·>,-, "''''' "1'."1 ..... #, ... , .. ',,. - Zł. uż,eie daŃ_ lbe.t,Ch. " 
. , Pl'Ziy u.l. NQwaka pod ':Nt 6 w. :ml6lS'Zkantu. 
Al.rn.mll. Waismana nłejł.k1 Wiktor PłruJXCZ&lirltld 
"li' kłótuiz i aórk~ tegoż, :pochwyclt w 

W!6C.'la~rz.ę i rxncH ll.iJł na. .1lfa
, .. ll!;~y;~~m ta odniosła. d~ikie 

i plec6w; O zajśeln 

nie b4dą. Be~ hiletu: wej~ft wstęp n~ lSalę v,,;.: .. nu'li 

p. OG Preześa JULJUSZ 
Dy:reMor ł... OAJEWICZ. 

. : '.. W sobotę mla9to uczeiłoprzybywalf\" 



S-fIAZ POLSKA 

Telefon M 25. 

• ar I fabryk octu 

I I 
Teatr dla dzieci i młodzieży 

PrzeOatd 34 .. 

W niedzielę, 2 marca () g dl. 2~-i pp. cdegr:me zostanlł 

i!ł • tł m 
I "Pan sędziaii. i. ,!Imie~iny mamy". 

Tance l ceids.macJe. 
Biiełv w cente od mk. 3 do 75 f. sprzeda~ wcześniej ksifgarnia Urba.
nowicza, Przejazd 16. Ił W dzioń widowiska kaSa teatru, Prze;aJ;d 34. 

Zatwierdzone przez Władze 
• lUr yn j u 

Łódź, U I. Piotrkowska 84, 
zawiadamia: 

k li Dyrekcja Koncertów lUfreda Słraucha,. 

ŁÓDZKA ORKIESTRA SYMFONICZNA. 

Sala «~neerto...,a'!ll 
Poniedrdałek, dn. 3 r:'arca 1919 r. o g. 8.15 wiecz:. 

XXI Koncert Symfoniczny 
SOLISTA 

Seweryn 
z~ rn..a odo ~YU~,jęci.a 

różne lokale slifomll0' i .z komfortem,' a mianowioie: 

" 

IIleszkania 1 ... 2 ... 3-4-5-6 i 7-0 pokojowe, 
maga:ryny, suteryny i t pl! . 

(tddernie, restauracje składy etc. 
,21'1~vtt~~ne, 

VI centrum miasta i t p. 

ł udziela informacji o SEKRETARJA T 
cd 9 do l i od 3 do 6. 

uli a : PierWU8ne~Da Pol!ka Kelta [ia,:: 
• 'o wydaje wyk\Jt1infne obiady. 

l'O'iJl'tSII16 WielkI wybM potrawa la ta,rte. Przedwojenne 
ą lI"".lifl wina pJerwszorzadnych domów po cenach obye 

. watelskich. 

fi .. 

rnta I estaura a 
"W" hotelu 

ObIady, kolacje a la cart~ wszelkie trunki z pierwszorzędnych domów. 

=1 12 biiapdów W 2-ch salach. 1= 
Codzi'='...nnie koncert od 7-ej wieGzorem.-

" Restaura.cja Hotelu Polskiego, Piotrkowska 3. 
poteca w; SQ·l:fotę l i w niedzid' 2 marca f. b. 

;~ ba ki i kiszki 

ZnaKomity planista-wirtuoz. 

D)irYB~nł: 

W programie! O. MaMer - I-sza Symfonia. 
J Brahn~s-Koncert fcrtepi3fiowy B-dur 

Niedziela, dn. 2 marca f. b. o g. 3.15°pp. 

xunl Pcpnłudnlowy 
SOLISTKA 

Inró n 
(Forłepkn) 

W programie; E. Gr'ego: ,,"Per Gyntil, Su:ta (MS7a. 
A. Dworak Taniec słowiańskL M. Areński: Wa
rjaeje na temat Czs}kowskiego. Pr. Liszt: Ra~
aja Wl';,giersh U.C. Saint-SaellB: Koncert forte-

piant,wy ]i 4, 

BUety od I marki sprzedaje Czytelnia Now,jśc! lt 

Alfr~da Straucha Dzielna 12. 
40~-1 

ak 
łódt~ Dzlelnu Hr. 1. Tel. Z3-M. 

Zakład Optyczno-Chirurgiczny z dzia
łami: fizycznym, chemkC

[ ym: e1e~:tro-
000 technicznym ortopedycznym, fotGgraficz. 

~owootwo;zvna w Łodd Płil'il'ł"Wf!UEdlł pll"~CO" nia i VYPO" 
zJ'czaillUa> prZ'102r3~a':.J' dla po~rzeb szk6l, odczytów. poga
danek l to p. Obecna koleKCja wynOs: około ilOOJ sztuk. z rÓźRo" 
rodnych dziedzin wiedzy. stale rOZSZel"lana. Pracownia wykony' 
wa przezrocz~ na zatr;ó',vlenia, podług pl'zedstawionyck wzorów 

• l rysunnow, w iaknajkrótszym czasi2. 
Ceny um:nrkow:me. Wykunanie wzorowe 

w.iasn~Jo wy, obu oraz znane .śniadana Z .;Eft~r-~ZO\f~I'.'lĄ Z ~OTŁA'II 

Dor I H. SaQkQw~ki Pierwsza + , Zarząd W. RAKOWSKI. 

tr 
ze zginającemi się podeszwami po:Uoug własnych patentów: 

C;lOrfiOY wewnętrzn e 
(specjalnie tołądh i kiszek) 

Łódi. ul. Piotrkowska ,Ng 120 
Od 9-11 r. i od '5-1 po poł. 

~ie płócienne od Mk. 16.50 do 20.50 dziecinne III" 8.50 1450 
Wlęskie skórzane 19 ·Ił 50.- II 60.- trepy o ff. 8.00: 15:- D LspepCnialyn5'tU:.a X 
Jamskie płó;.:ienne.. II 15.- 11 24.--- bambosże i pantofle r- _ , B L ~ I 
l omsk e skórz8ne Ił !lO 30.-' 10 60 . ..:- domowe dla dzieci" " 3.50,. 8.- .. .. ~ 
lItiecinne płócien... w 12.- Ił .1 7.- bambosze i pantofle choroby skórne, włosów, 
~.dnne sKórzane)D " 33.50 Ił 45.- f domowe dladorosł. ,.,. 4.25" '12.25 wenerja i niemo<: płciowa. 

do nabycia w na~st~puiąeych oddziałach ZAWADZKA l, róg Piotrkovsiti.o 

Pa "anicticj Fabryki Obnwia Rcfor . ~WaTIe[n~~}:i~~~~i 
Oddział r Pi()trkowska l02J II.,. powr6cił~ 

Ił II • 1, . Choroby skórne i weneryczne 
"III ~. 294, o I!ł!młIJl18 
'I'J IV Widzewsk& 120 .róg Gł6Wtwj~ 300-3 "W.uw (r6g Widzewsklej) 

10-12 i 5~1 t kobiety 4-5. 
151-15 

[hueś[nań~ka l E [ 1 n I [ I 
dl0r~b ~~bÓ~ i jamy ustnej 

~henI\!.Hi!\',f<;'!i",,::z Hl! as, 
Najlepsze ZĘBY sztuczlle i plomby 

Uczenie. llomeopatyczne. 

ul. HlldrIeju K! 13, 
Choroby sk6rna i . weneryczne. 
Codlliny prąj~ć: od 9-11 i od 
5-7 j pól p. p. Pama H-12 rano. 

349-1 

II1Y"011.O 
li l - 3 mk. funt, Ji 2 - 4 mk. 
:la 3 - 2. mk. 50 fen., szare mydła 
mk. 5@l'az wszelkie. dodatki do 
pranIa do nabycia po een. hurtowo 

tyl o 'n 
DRUCKEJłA, °SF.EniUA. M 2 
Uwaga: Nie posiadam obecnie Hljl. 

b. ordynawr szpitala Mie ~kklO 
W Odesie. 

Choroby skóry, d~óg moczo
wych i weneryc, ne. 

Przyjmuje 0:1 1-2 I 4-6. 
Przejazd .1~j:ł ltl1~ ., 

(obok poczty:. 
- : 

ŁÓdź, Piotrkowska 84.. 
Prośby- Memorjały. 
Opracoitv. u s t a w. 
Tłomz~czenia. Skar4l' 

gi. Referaty. 

A. A. A" R':S~;:W:j~aA:~ 
brenik w Łodzi, Piotrk. &!. Hpi~ 
fmnt.Lokieć tow. wełn. 

na Bekiesze l burki od 30 mk. 
na Ubrania uczniows. li! BO 
llalHęskA;lska;l~WS ... 3i w 

na Dz!ecinne .. 14 Al 

na Spadnie 'fi 20 .. 
na Kamizelki ~ztuczkl" :us " 
na Palta .. 28 ", 
na S!.lkrue i kostjumy H 15 .. 
11a Bluzki wełniane n 8 lO 

Alpaga I cajgi dub. ,,2 O " 
_ChustkI _ 18. ,. 
r ,;"S""ftiH!il1J!t ~ :;tc":Ll;:;ci"w Pa-

I 'lU rytu przjn::j~ rano- ód 10-1 
i. od 3-8 wiccz~ ul. JUljU~Z3 
m. 46 nrawa d. II p. 284- r 

- ""j,~;: 

B'l!-4if.;';";~ 1 owolant w li bry. Cio' 

staniJ oraz wasztat kowa~i;~ 
~a IOprzedanła. Wia(kmość S:wu o' _. 

Al@ksandrows'ta JW ;;8 G!le;O~ ,li 
3~3-t_ł:ć 

omach pywatnych. Wiada-' ,Ji'; 

mość w Adm .• Str'1ży P: ls.kl " 1." 

K'~~~~~;:()b~ \~~~~~~ :;~~:ó; 
do piwa, wina, medycyny do fta.. 
szek Texmus, dosfarćzam TIajtanrej. 
Obstalunki r.ędą ŚCiśle zała::}wioH 
ł gwarantu~:::; Zo~ kerki, które będ4 
kupiCia':! tylku :: mojem racbunkiem. 
M. Brylant. Łódź, Srecnl.a 8. 

293-1 

lifl>i.'-j~ korepc!Jcjl Uilzkla VI za.. 
kresie klas ośmiu student Wsze· 

cril't: ey Krakowskiej, były nauczy .. 
ciel szkół średnich Konstanty I4< 
wenholf, A!Hinej'l: 13 m. 9~ 368} 

P· ies wyźeł OtvllZ0Wy Z~giDął. 

Proszę otprGwad .:lć Zil sowitll 
n~grodą, Widzew R.okicińska B3. 

3>-<5-3 

P~b~~~~C~Ofeft~at:~!~,s:'r-,~aS6~ 
njstlta" w Adm. S+r1'Żv. 388-1 

.. tn;;:;;::;~~ 

Wł~~~k:N~ 6~thl'r~~~i~~ja~kc; 
balistyka. grafologja wedłu;~ okul
tystów paryskiej szkoły herm: tycz ... 
neJ.Przy!muje od 11-2"1 od 4-8 
święta od 1-2. 2il!ł ł 

Aniela CieslebKJ. ZgUia!;j pasz~ . 
. lIDer. niemiecki, wydany w Lo-

dZI. 3:!l-ł 

a Waw! lyniak, ul. Oubel'''' 
. tonka 22, zgubiła kartę węt 

glf'wą za M 8007. 89 -1 
ł,"iarjallt~a Zuobyk, ul. Sreanla B. 

5. ZgUbUl książeczkę legityma
C"JIH nI! c'Jeb; dla 3-::-h os;b. 

Wanda Kuit:~za. z~'.,:[}:;a P:!SŁPOrt 
nlf'm'ccki. wy.la'lo- \~ 

Za"inął patent Piluliny Waseoo 
kiej zam. przy ul. KODetal;ltJ

nowsklej 5Q. na artyknły spały"'''· 
o~e na rok 191R 292--1 

Zaginęła f;.,8:lta w~glCkwa na lJnif .:;; 
Leanarda 5Hwki. um. prą , 

ul. ,'. LIpowe1 78.. 




