~dd~ lIn 1919 r.
Nr~

CeRa pojedyńc'ze~o numeru 20 fen.

81,

Cena prenumeraty:
w!:.ODZI:
KWBrtlllnie Mk'14.40
M iesięczn. li 4.80
Za roznoszenie
70 fen. miesięcznie.

Z prz0s. pooztową:
'Kwartalnie Mk. 16.50
Miesięczn.. ,"
5.50

dziBimUłpolitv~ZRV~ 8połncz~y i HtBPjl~,HL

Kalendarzyk: -.a}II_ _ _--r

8ob. tlI Wig.

Jgnace~o

Redakcja
w Łodzi

1'liedz. 2;IIOczysz. N. M. P.
Pan. 5.1I Błażeja
Wtor. 4.Il Ansgfir. i Andrz.
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CENA OOŁOSZJ::N: Prrzed il:e.luJ~em lab

wyraz. NalJl11mej 130 fen.
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Sobota, dnia l
41 •.

,,~tago

1919 roku.

M()źna zam[\\IJia,~ "Rozw6j": \V PABJANICACH u p. Groblifiskie~o, Nowy Rynek, Kiosk; 'VI ZGIERZU 11 p. I,ne'll, Kiosk
"ł!Ii"itł'.JolO'lr...:. ..~

BII,W."

'IIIf

te.esci,,: 2 ma~I{!, u tekstem ~i5 fe~i8ów, nekll'oliUl~i 1 11131"ka z~ \l1lersz petitowy. Droobfl!e IDgłou',H'!~l1l 10 fen
Ugloszellla,za,mlCjSCOWe 10 procen L drozcJ. Ąl"tykuły bez oznaczenta Jlollorarjmn ttwaza Redalt<;ja za bezptatlle.
t
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Pichon do Padereskiego.

Wiarołomnym

czachoj".

Na zgromadzeniu narodowem w Pradze w
dniu 24 u. m., czeski minister spraw zagranicznych Svehla, starał się, przekręcając. a .nawet
zmyślajqc fakta, usprawiedliwić- ..napad . czech6w
stępującej:
. . . t
l francuskiej . powstała pierwsza. armja polska, na Sląsk. W odpowiedzi naośwbdczenle to,
"Minister spraw zagranicznych I. j.Pade- ,walcząca pod znakiem orła białego. We Francji rząd polski oświadcza, co' następuje:. ,. :'
rewski prezydent minis~rówi minister spraw za.. również w czasie okupucji kraiu naszego przez , . "Minister czeski Svehla, chcąc usprawiedliwić
,granicznych. w Warszawie.
nieprzyjaciela, powstał Narodowy Komitet polski. brutalny napad wojsk czeskich na SI'l5kCieszyli~
Mam zaszczyt potwierdzić odbi6r. telegramu. którego wierność i oddanie mogli sprzymierzeńcy ski, będący pogwałceniem wszelkich praw między. W którym mnie pan zawiadomił, że na wezwa
wypróbować j ocenić. Może być pan pewny,
narodo,,:",ych, ()s:Viadczył, .i~ ~.r.zedsięwzięty zos~ał
nie gen. Piłsudskiego. i w porozumieniu z Kom;
panie 'prezydencie ministrów, ze rząd francuski on. z wiedzą oflcerQw koaltCJi, oraz. ze nastąpąa
,te~em Narodowym w Paryżu obj'lłpan urz<j
Jadaj udzielać będzie polsce swej pomocy i na to aprobata rządu polSkiego.
prezydenta .. ministrów i ministra spraw zągra :'.wego poparcia w tern przeświadczeniu. że rząd
Według wiadomości, nadesłanych przez .kanicznych. Dziękuję Panu za uciucia, co do' kto
~gody i jetliloBci, którą pan ulwor~ył w poropitam!' Rav)ingsa i oplUbiikowanych już w prasie,
rych pan :mnie łaskawie prży' tej okazji zapew
.'umieniu z wszystkimi dzielliicami, pokieruje wynika z dostateczną jasnością, bezpoc!:>tawność
pił. Przekonany, że pows~anio pallstwa .polskie;'
narodem polskim ku przy:;złości. mu przynależ- zapewnie6· o współdziałaniu władz kO:llicji z
, .: go w· jego historyc:znych· gl'anicach z, wolnym nej w zupelnej harmonji z rządami pa6stw spn.y- akcją rządu 'praskiego.
.
,
?rpr"",\~b$t,p.~m .~lomorz'Ljest jednym z. pierwszych
mierzonych.
' . ' •. Ze swej st~ony rząd polsld, jaknajkategorycź.
Warij'111(6W\:~pllawiadhweg() i" trwałego pokoju,
podp~ 'S, Piclwn.
nrejzuprzeczą,jakoby był uprzednio powiadorząd Rl!e(\.t;~:f!,Q,
zQodnie z>.nieśmiertelnenii . . '. .. ,;,.
miony o ,zamiarach ~zeskich I. miał się na nie
........... "'~~.".....,••"••, . , ...• "'~~.,
"q-"~~-,,-- ..
;,,;'
"~,,;;;
'*"",,:"3l'~ zgodzić. Niesłychane twierdzenie to,moiemi'eć
. Nocy \'\czoraiszej' przezydent ministr6w Pa- l tJ'adycjamł llal'9du, francuskiogo popierał urze~
derewsld otrzymał od francm,Kiego ministra) czywistlJienia tago· wielkiogo ideału wazalklnli
spraw ulgi'anicznych piehona telegram treści na- I środkami, któi'ymi rozporządzał. Wszak na ziemi

Il

P'odZlał,',

. P ,gl11a

berlii1skie

'$".,pr...a.. "du.·p"odobu.,."T
.~'
.J

stwierdzają, że'

w miatę

I

Objawem

może

,~:.*~:"n,~ ';IU d~~~~d~~~~~::f:ni~~r.~~ji~ańi~~
. To t~ż rząd z ,całą stanowc7.ościązastrźega

najznamiemliejszymjest atoli

zbliżania się terminu. obrad konstytuanty nie- okoliczność, iż !(westję podzia,lu Prus na odrębne
·mieckiej (<J-gO b. m,) wzmaga się coraz bardziej! 4 republiki forsują obecnie takie koła mieszczan-

,i skieW Prusach samych, głównie zaś stronnictwo
W tym kierunku wystąpiły .bardzo silnie , ludowe, ; którego kierownikiem jest b. minister
. .
. stronnictwa ,ttiieszcż~'llskie zarówno w Nadreni I żywności Batocki. .
agitacja,zmierzająca, .dq., podziału ,Prus. .

się, przeciwko rzucaniu podobnych insynuacji.
Wreszciertąd polski oświadcza, . że pragdąc za~
. łutwienia kwestjispornej w drodze polubownej
wysłat przed 6-u tygodnIami specjalną defegacj~
do Pragi z projektem zwołania miesz;lnej ko-

I'

misji polsko-czeskiej celemuregulowani:t tych
spraw.
.
Propozycja powyższa spotkała sIę jednak z
i w \li\:s~lalji. gdzi~ n~ czele agitacji stoi prze- i
WObl;C tendencji podziałowych, ujawnionych 'odmową rządu czeskiego. Oświadczenie więc
w. óJ:~;l cc.ntru.. rn· ka.t.T.r.i.mb~rn .. , !al~że niemiecl~a I' również w Sakso?ji, ro.z.pad.nię: i6 ~ię,tegoz s.ztucz- ministra SvepJa o tem t iakoby rząd cżeski'za
p,rO po no wał ,zwołanie. takiej komisji, r6wnii~ż .nie
part:.,l Ji1(\owa na SI :slm domaga SIę utworzenlanegozlep~w panstwowego, Jakimi były Prusy, odpowiada
prawdzie".'
'.' .
odrębnej r"~plfrj ŚJąsldej.·· . .
.
należy uważać za bardzo prawdopodooM. .. , . ,

~~~:1.~~~:~:~:ct~:~~~2!!E2!I!!!:!~""""""",lIm!!lfl~~f! idO

itnlistó

hr' [ZJ ~IB~knBcht, brał plenlądzB?
nlB IBeniE'·
postawiła
flIt,!ił

. II

~

sobie' "Neue ner'!..
:,
1iedł~g dóni~sieti pism krakowskich przed l imieniem kap!'tallst6w cieszyńskich, bog;'mi1~8kic1&
"Rewolucjonista Liebknecht niezawodnie dztadokonaniem napadu na Sląsk cieszYIlski, czesi li. b~'elsk!'ch mi1jon lco1'on na' kos~ta okupacji..
łał W dobrej wierze,' jeśli, brał w:sparcie(!) .dla
,
,
rządu rewolucyjnego. w Niemczech. od 7.aprzyjat"
, :~rócill. się dotamtejsl}'di wielkich fabrykantów, I
O,trzymawszy taką odpowiedź i do tego go- nionego I;ządu takiegoż w:RoSii i obracatje,na:
.. dyrektorów biur, kopalói fabryk ż zapytaniem, [ tó\vkę,' czesi zaatakowali Sląsk na całej li'nji. ' ,;cele~ x;ewolucyjne •. R~ę:cz takal1ie powinna·cl.zi~ić
jak się zachowają na wypadek zajęcia przez woj- I
ił
*
*'
. nikogo,' naw.et koła burzuazYineK~. . . .
skĘl. 'czeskie Sląska. .Przemysłowcy ci,rekrutu- I
o.d. oS9by' przybYłej wczoraj z Cieszyna do
Dalej. pisze ten sam dziennik:
jący. S.l.'ę wyłącznie z niemcóW, odpowiedzieli,że Krakowa, dowiaduje się "KuI'J·er. Codzienny", że
"WiemY'izdobrze poinformowariego źr6dła,
l
. '.. ' . '
. że w r. 1917 ,Ówczesny wid 'oparty 'na' hr. Hert. 6Źy 1p, ir.te?·erne wielMef/ą przemysłu, aby bUł zje. Czesi wkro~zyli tam dopiero w poniedzialek 0- lingu i gen. Ludendorfie wspim'ał 21naGZnęmilUdnorzony nq. ttlrytot'jum 'jednego pmlr.twą, W tym koło godziny pierwszej w południe. Wkroczyło mami 1'zącl Lenina i towa'f:zyszów w. Rosji, .aby!
wypadku państwa cztskief/o i że w interesie tego pięć kompanji piechl)ty i 1 oddzictl karabinów ma- podtrzymuć tamtejszy rucn r~wolucyjny. N9. ten'
prz~mysłu leży. aby granice państwa czeskiego $zynowych• . Czechów powitała kolonja czeska . cel szły pl0r:'.bowllfle.wagony ze' złotem.i sreobe'
'ł "ak
. t k
.
OJ
.
. , "
. . ..
brem do Ros\ł dla Lemna który wówczas Jeszcze
!m~,w~ Y.\ J. naJw.ę sze terytor]a.
atego oraz reprezentancI 'Ilwmu0cteJ m~l~cJl obywatel- przebywał ·wSzwajcurjl., A w takim wugonle
kapltahscl l1lemleccy metylko IJOwttają serdecznie akiej. Na ogół w mieście panuje spokój. Czes- . przejechal wówczas i Radek do Rosji, który W r.
c'!IJch6w, ja.ko okupantów Sląska, lecz gotowi cy żołnierze wszędzie. pozrywali napisy polskie, 1917 nie był jeszcze rosjaninem, tyliw poddanym
.są nawet. ~l(cję tę poprzeć finansowo.
zastępując je czeskimi.
auslIlackim i dezer}erem .z ":,,ojsk~". . . '.
IstOtOle też dyr. Oiinther imieniem Tow.!
N1:emcy cieszyltsey bratają s~'e gwałtownie'
Z t~r:? szcze~oł~ wleśc mozna, ~e h,lsto~a
hutniczo_g'ó "
l
d'
k'!
. .
•.
: . " I rewolUCji I odkryc nlecl1ych sprawek I1IC11llecl~lCb
iJ mildonkrmczegowręc~y'll rzą ow~ c~es~emu I z czeeham~ ~ okaZUją lm 'lIO.dzwycza)rtą P I'zYJazn. I podc):as wojny, b~d?ic miata setki tomów, tysią.
V .' orem, . a archItekt Palda.z CleSZyna~
,.
CEl dokument6w i niewiadomo kiedy si~ wyczer,Qj~
,fi'

, .}

.
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Takie pytanIe

Ztg. Ii dodaje: . ,'.
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cy głównych komisji wyborczych na miasto
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Petersburgu.

y prze ról

$:<r:'it~l.ld'!tI!til1!i1m, 31 stycznia. (PAT).

Bolszi§j\liI1~Qy

@lflIl!u~nm

ł-

Łódź oraz na powiaty łódzki, łaski I brzeziński
odwieźli wszystkie dokumenty. naładowane
w specjalny wagon - da sądu najwyiueg;o

w '\il arsza wie.
- l Sokoła.
Naczelnik okrę..gu wzywa wszystkich druhów
i druhny o lH'zwllruRkowe stawienie się jutro
w l'Iiedzlelę 2 lutego bm. O godz. 7 i pół rano
W lokalu, w celu wzięcia. udziału w ogólnym
I obchodzie l<u Gci pu !kownika Jana Kilińskiego.
- Kasa 9Sm0/'lemeoy.
a) Wobec tego, że pracownicy kolejowi
W razie utraty z<lolności do pracy znale1:ć si,
I mo~ą w ciężkiem poroteniu, a rod:1:iny w razie
, ~mierci pracownik6w tych, skazani bądą na nę"
. dzę - Zarząd J'ódzki~go Kob zwi.ązku kolej a..
rzy, Ztl wzglądu na to, iż na akcj~ rządu w tym
! kierunku ,ieucze liczyć
ni61 moina, postanowił
: powołać do życia Kasę samopomocy.
,.
Dla opracowllnI/\. statutu kasy wyhrana bę~
cizie .k?l~isja, którl gotowy. projekt kasy przed..
I stawI JUZ ogólnemu :tebramu.·
Wieczór niarjailskl.
Zarząd stow. robotników chrześcij. urządza

Pehl1"S~III'1"aJ. Rząd

tb~rG" :w<i1me:;l!d u~lakM d~ N,",wgflll!i"'c~u. Zillll,~wjGI!i'~ I!ilPzew~dPl1h~z:ŚI.t<:f psł:sprsbuIIP..

s~d~j

~,\;)iIIil'lHil.IlIlli'~ z«ssłal ima :lllliiIbll"anilu

ll"alr<i i~Hi":lf"

!__ ---L,_"'~;~--~_ .. ,.J!?'I'E&Fe Eh

ll"~b!D.I'hikó. zilkbd6_ !PIlllItił~.n!llidch
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onnrchisfó

Porługalji.

Amst0rdam, 31 stycznia. (pAT.) "Times" do- r znajduje się by!}' mlnistei' wojny Alvavo de Mo"·
nosi z Lil.bony: Porażka monarchistów w Lizbo- Idosa. Monarchiśc-i zostawili we forcie Mont Santo
nie jesl zupełna. Po dłuższym ostrzeliwaniu! 130 rannych, reszta monarchistów została przez
zaatakowały wojska republikańskie, s,kraqające si' konnicę rozprószona. lJl Lizbonie panuje n1l
z. wojsk lądowycll, marym\rki obywateli l z btl
razie spokój, chociaż sklepy są pozamylmne
taljonu gtudent6w pozycje monarchistów na Monl i tramwaje nie kursują. Rząd pl'zygotowywuje:
Santo. Strzelano całe popołudnie, O godzinie ekspedycję l~arną, która mil. wyruJzyć do północ6 wieczorem wywieszono na fortach, zajętych . nej Portugaljl. Do te] pory stOI w pogotowiu do
przez. monarchistów flagi republikańskie. Między marszu na Oporto 7,000 ochotników.
jeńcami, !\tórzy wpadli w ręce republikańskie

! -

l

P:U)(~ obrońcom LWOW'~"~:

,

i"~:~;:j W~li i~~:t~:;:ji

łoju ! j~~~nWp~ir~I~I~r~@j~~~g~r. b~. N~i~~~J~~!~j~ń:

i osó:';'sekwestrze
zainteresowanych magistratów, zarządów gmin- ski" dla cz.łonk6w, ich rodzin i wprowadzonych
, nych, zawodowych organizacji i osób prywat- gości na program którego dożą się: odczyt (JJ
ifl ubIegły czwartek w lokalu stow. Techni- nych, oczekuje z ich strony gorącego poparcia Matce Boskiej, śpiewy ch6ru stowarzynia l de~
Mw, odbyto się przy udziale kilkudziesięciu za- akcji se!(westru i skupu łoju po cenach, wska- I klarnacje.
·proszoll.Y,ch pań, zebranie orgapizacyjm; »komi- zanych w obwieszczeniach o sekwestrze.
Pocz"tek o godz. 6 f pół wlecz. Jako bilet,
tetu pomocy dla walczących mleszkancow LwoSk'
wejścia na salę SłU. ty książeczka członkowska.
wali, Zebranie zagaiła w kilku słowach p. dr.
up surowcowo
, . .
Tomaszewska, poczem v.-ybrano prezydjum ko·
a> Wydziałsu:owc6w . wojennych okręgu!
- Pr~emaSlel1ie. lokalu.
,
miletu. Na przewodniczclcą poproszono p. J, I .łódzkIego przyst~puJe obecnie do ob~wiązk.owe, a) Blu.ro łódzkiego ~oła ZWląZ!~U p:ac~w.
\Ilyganowską, na Skarbniczkę p. dr. Gundlacho- go skupu \,VszelJnch surowców włókmsty:h I tak:
nlk6w kolejowych prz~nlosło swoJą sle~zlbę
wą,wreszcie na sekretarkę p. M. Ulrichsową.
I~u, konopI, pokrzywy, :vełny, gałgan.ów l wszel- z gmachu dworc~ kolej~v.:ego na st. tódz do
Komitet projektuje urzr.ldzenie od dn. 9 do kIch ?dpadl\ów z powy~szych włókl~n. Wobec: lokalu. przy ul. ifll~zewskIeJ N~ 73.
'.
16 jutego »Tygodnia kWesty dla Lwowa", mia- ;powyzszego wydZIał zaządał od komIsarzy rząBIuro czynne Jest od godz. 10 ranp do 1·eJ
nowicie: w obydwie niedzielę t. j. 9 i 16 b. m.. dowych danych co do produkcji i ilości tychże popot i od g. 4 do 7 wiecz.
będzie sprzedawany znaczek na ulicach, oraz, produktów z~rekwirowanych i pozostają.cych do
_ Gospoda żołnierska w Zgisl·zu.
w lok~lach . zamkniG~y>~h; .. niezależnie od. !ego i Ich dyspozycJI.
.
T-wo opieki nad żołnierzem polskim w
'w tychze ~nIach Q~~~~ZIe SIę, p.odczas naboz.en~tw
Na roboty publiczna.
Zgierzu otwiera dzisiaj 1 bm. gospodę dla pUi>i~
I
f~~,:~ ~;r'i~SZYS~Y'.~Cy:,~o~vc;~~C~~on~~OI~~~~~
a). Komitst, o~ield .n~d b.ezrobotnymi otrzy-/ lów SWO!ctl ~rzy uJ.. D.t~giej. Otwarcie gos)ody
upro,~;.i~:l~ (;I~~~ie !Jt;dą '"zbierały ofiary na listy, ; :a/ v.;;a~~r~~sc, ~~. mWlsterJum pracy asygno- poprzedzI poswIęceme Jej o godz, 10 rano.
o ł6d~ki~ m ek na roboty publIczne w I
o~az ,na tenże cel zostan!e zakupione przedsta- okręgu
- Oblihód Kilhlsl<iego W Zgierzu.
Wlenie w."Te,a,trze Po!sliyn"..
•
.
Program obchodu Kilill,kiego w Zgierzu
Komitet. me WątPI, ze praca jego ~potka sIę
- W sprawia uruchomiania fabryki.
jest następujący: Zbiórka wszystkich cechów
z pznaniem l P?r.nqc~l caJe~o społeczenstwa pol~
a) Onegnai. odbyło się wspólne posiedzenie i korporacji o godz. 10 rano przed szkołą real ..
sklego w tOdZl l ze w dm ach od 9 do 16 bm. I delegatów komItetu opieki nad be7.robotnymi ną, na Nowym Rynku, skqd wszys.cy pochodem
nie będzie nikogo, ktobynie pospieszył z ofiarą, I zfabryl<antami, na którem zebrani przyszli do udadzą się na uroczyste n:J!n~efJstwo do koś~
ąla ulżenia doli bohaterskich obrońc6w Lwowa.
przekonania, iż obecnie nie r):'l3 zadnych wido- I ciota. Po nabożefJstwie po;::hód uda się z poków na j:'uszczenie w ruch fabryk a to z powo- wrotem na Nowy Rynek, gdr.ie nastąpi od5bnię·
du bral{u surowców i przędzy. lJl każdym razie , cie tablicy pamiątkowej, w murowanej w gm:1ch
.
•
uznano jednak za pożądane przedstawić minis- szkoły realnej. Zakończy obchód kOilecrt wie·
-"
terjum handlu i przemysłu memorjał, dotyczący czorem w sali wLutni", poprzedzony słowem
__ Od
dwIt
uruchomienia fabryk, a zarazem prosić o udzie- wstępnem j. Cezaka,
e,
wy a n ewa. •
.. Jenie pożyczki tym fabrykantom, którzyby byli
'Wniu obchodu sprzedawany. bedzie znaczek,
Pa~ ,;renryle .Gawroń~k:/', sekretarz redakCji w stan.le uruchom.ić swoje fabryki.
z którego dochód, podobne jak i· z koncertu,
. i"\ ządame,
!'ROZ"Y0jll , z. dmem dZIslelszym, na własne
_ W· t 1 . ł ół
przeznaczony jest dla naj biedniejszych.
ustąpił z grona wspołpracowników nałZY ac a SI ( .
i szego pisma.
I
a) Bawi w Łodzi wizytator ministerjum W.
- Napady bandyckie.
Z' d I
S
R. i O. P. dla sz~6t średnich p. Więckowski,
a) Na zagrodę włoścjanina Stanisława Wa..
- jaz de egaiów P. M. •
celem zwiedzenia tutejszych szkół miejskich.
siaka, we wsi Leonów, tuż za remizą Konstana) W d. 10 b. m. odbędzie SIę w 'Warszawie
I
dl
zjazd delegatów P. M. S., celem omówienia spo- Wiec nauczycielstwa.
tynows (q, napa 0. onegdaj 7 uzbrojonych ~a~·
.'
;.' .
.
dyt6w, którzy groząc zabÓjstwem, rozkazalI me
sobu gromadzenia funduszów na rzecz Macierzy.
Jutro w. n,Ieclzlelę,.2 bm. ':' lokalu Zrzesze" ruszać się z ocecnym miejsca i stać twarzą
Na zjmzd ten zarząd okręgowy ł6dzl\i wydeleguje· nla nauczycIelI. polskich szk?t .Doczątkowych do ściany. Gdy iflasiak nagle odwr6cił się je..
,także swego przedstawiciela.
p~zy ul. And~zeJa :MI 4, od?Gdn,~ Sl~ o g. 4 pp. den z bandytów ugodził go rewolwerem w twar
Wlec nauczyclelst~a. ~olskl~h ~zkoł po wszech- z i wybił mu dwa zęby. Po splądrowaniu
- Uniwersytetyiotnierskie.
a) Zarząd gł'ówny Macierzy Szkolnej zwr6cił nych, zarówn~ mIelsklch
l,: I prywatnych,. n.a mieszkania bandyci. zabrali.1 000 marek gotÓw!się do ,Jódzkiego zarządu okręgowego z prośbą kt?;ym om3wlane. będ~ Wy~OlY . do rady mieJ· ką.t 'weksl~ zegar~1 i ubrani~. .
roZCr!!Onizo:vanie .i przygotow~nie zastępu osób, l sł(Jt~j. ?~raz ustale~I.e listy kcmdydatów od nau- . .9błowlwszy SIę bandYCI zbiegli· w stronę
:kt6rr:1 v r:odjęły Się. wygłaszania pogadanek po- l czycleJ::,twa do teJze rady.
ZabJnca. .
.'
pu~ r' . .:iI dla ŻOłnierzy analfabet6w i półanalfa- J.
-- Z Klubu miaszcz2tllskiego.
II
Do mIeszkania młynarz!!, niejakiego p.,K.
ib~tów na t. zw. uniwersytetach żo.łnierski~h, or~a- I.,:., a) W dniu wczorajszym odbyło się przed. pod. Łęcz~cą, wtargnęło. kilk.u ~andytów . i pod
1111~owany... ch przez sztab gen~ralny wOJsl:-.a pol~ I.' stępne zebranie Klubu mieszczańskiego, mające grozbą zaząoało wydania ~Ienlędz~, ld.6re mł.Y•
:sklego.
na celu zorganizowanielwmitetu wyborczego do narz K. otrzymał poprzedniego dma .za sprzeda..
,
_ Sekwestr łoIu.'
rady miejsld:i.. .
.
ną trz~dęchle.wn.ą., Ste.roryz0v.:awszy :nłynarza~
M'"
."
k
.
h
Dla omOWlenlll szcze g.ół6w zWiązanych z tą,' bandycIzabrah kilka tyslecy mat ek, poczem bez
m,~sterjum. ~prowlzaC]1 w wy ?na~lU uc: sprawą, odbędzie się dziś w s~botę, o godz. 6 karnie zbiegli. ' ,
.~aJy. hady mmlS.tró",,:. wobec n!eclostatecznej wieczorem w lokaln
l
f. 'I ó
l'
- Zabrania
lloścI trlvdła w krajU l nadzwyczajnych cen t e - ,
.'
~ec,1U rze~nI { ,~ przy u ICy
,'..
.
.
·goź c:., '~ród biednej ludności wytwarza niechluj- !v!Ilsza. nr. 46!. zebrtln.Ie, przedsta\VlcIell wszystZebr~rue stronmctwa mezawlslośCl narod?wef
: ' ..". ,.. " , '
. d' 'ł
. ' K r
kIch InstytUCjI rzemlCslnlczycll l pokrewnych . przy ul. Przejazd nr. l, dn. 2·.·go lutego o godz, 5 l pór
!litwo J Ci Illcm.Ję, zatzą ·z" o na raZie w ongre- kor ora'·i· 2ilrówlO l."
l ' ! " .I'
popołudniU.
s6wce c:.i\;ciowy sekwestrłojll niejadalnego. Za~ cych 'I~Ljs'!'ła luKI' b na e.ząc~c l)~ ~" 1 nlena ezą,- J'
- Zebranie ZWiązku zawodowego cieśli, stalarz~
,rzucaj,,!: dotychczasowy sposób sekwestru min.
( . ' (.
U Ll mle~zc~llIlS (H:,gO.
•
l pokrewnych, z>!.wodów ~n. 5-go lutego o godz, 6-e,
~. 'd ' ,
" . "1
h
W zebralllu lem wezm le tał\ze udział ks. ! Wlecz. przy ul. StenkiewICza nr. 22.
.
apro N:',Ljl za pOSI(~ n~ctwelll p~o~lI1CJona nyc
Oraczewski.
- Zebranie czeladzi ponczoszniczych dn. 2 !u.
-organ o w stwarza w Iwzdym powiecie organlza·
,
tego () godzinie 2-ej popo1udniu przy ul. Sienktecję sl\i:Ij;':r~ powierzając g~ osobo~n lub instytu- Echa wyborowo
wicz~r. 79.
. .
d.
ejom, dającym gwarun. cJę naiezytego przepro~ 1
a) Po lIporządkowaniu materjału wyborcze- ,b d' ~utr~" wd llledzlelęR 2 Tbm . o gad,z: j2 POPbt;a~.•
A
•
t': .
,. ,'
l ' t I J' ' . 'er d S'
.
. rudzkiej
ę Z1e Się w omu p. D.
omaszews ueliJ> ze.
i\IJ/aI.41~m.a
egoz A pO Ie~alaC
na o·>ywa
e s \OSCJ /ii>O o ejmu U5 tawo dawczego -- przewodnIcza.·
spólld sPożYlllczo'llosDodarczej W Rudzll;1.
te·,·,
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Z polskich ironta ·bojo Jcb.

Warszaw.~, ~1 stycznia. (PAT.) 'WOł;; wiaczorem zja'wiIi łle: parlii!menrarjusze
czescy I
Z b~n~~ ukra,ll1skICh oczy~zc,zono teren ~a zachód i prepozycją
bronI w celu porozu~ !
z

ś.

ZaWil.llilll!llJia

O? 11I1JI koleJoWllJ \~ łodzl\TIu:rz lAToJYI1sl\J--Kowe-l mienia si~ z nact.elnym c!ow6dhtvJim. USMlono I
oaz po ~o.zYI1.
•
:unviCllrenie broni do gi)d~lI1y 1 minut 30 w nocy !
GaliCja wschod11l2l, grupa generaht Romera : z 31 stycznia nm. 1 lu tezo. Pomimo zawleszenilil I
Walki pod Uhryno'v\em, Nllsnicami i Liskiem hl'Emi artylsl'ja niaprzyjaclolska z góry Chełm
b. uczennicy szkoły realne] L, SlsnnicldeJI
zakoiulzyły się poraZltą nlepl'zYjaclela. NEtsze od· i ostrzeliwała nuze pozyojs.
I'
działy kawalerji zl\je:ły Ostrów l KrystYI1@Pol. Na
*
*
,.
/
zmarłej nagle dn. 24 b. m. w Zelo\~'je,
wsch6d od Beha wzięto do niewoli SO jeńców.
Poznań, 31 stycznia. (PAT.) Front półno- I
odbędzie się msza św. dn. :3 lute~o, wkoGrupa generda RozwadowskioZo : Nieprzy- cny: Silny atak niepr.zyjacielski poparty podą- I
ściele św, Józefa o godz. 9 rano, na. którą
'jacie! posilnym przygotowaniu artji'Ieryjsl;iem za- gami pancernymi na Nową Wie& odrzucoll0 po .
ZaprabłtlJą rodzlnf$ i źyc;tli wych
atakował odcinek na Pencnkówce koło Lwowa. zmiennej walce. 'Wróg cofnął sit! dQ Chmielnik.
Atak odparto. Arty1erra nieprzyjacielska ostr:re"
Walki na południe (Id Nalda stan~ły na li- I
Prze·łoż~n'Ba i iI:~I1iłŻ:ftnJ~ii.
Uwala Lwów. Na innych odciJlt;aah drobniejsze nji Rymar;tew(')-GOd:ilimi~rJt--C2erWOnak-Bl!lbO-1
172 1
utarC7ki.
gora-Smogu1liCi wszylitIde te miejscowości są
S):>lilK
Ci~zwński:
Na n<iSlte i"l'fro%ycJ'e na lin]'i ., w naszem ["'ku. Noc mill'"b spoko]·nie. Przy- ~~~~"v~m,'ili1ii;)
ur,
J
; " t t ia
n:m;1r1ttC:t7!b1'Ma'77P
Drah0myśl ~ Ochab - Skoczów- J(isyłltu przez . . . siZło tylko do mniejszych Mtllrc~k patroli i obu- pllii fortów strł.lsbarskich li? okręgu 10 klmtr, TOGz!Ij
cały dzie(1 31 nieprzyjacfd prowadzit ataki, spie- stronnej c1:1Jb.ł~lności artylerji.
się jouue rokoWllnia, czy ma być oJ.:>u.'!ZCln}' i
rane silny ni otniem artylti'yjsldm. WszystkieJ jego I
Atak nferniecki na Lipin odparto. Morga- zaml!:.nil}ty barleńsJłł dworzec kolcjow.)l Applilnweier,
wysiłki W celu pl'ułamania f"'tmtu spełzły na ni- I nin obsadz-ił nieprzyjllciel wbrew warunkom tOtzem dzięld Iwhat(jlfSkHilj postawie nllłszy. ch wojsk, zejmu. W lasach ml~ay Chociarą lit CZ'6fnkoTam gdzie nieprzyjaciel zyskał początkowo na wem odparto patrole niemieckie.
lifzdJuż Noteci i Czernkowa spokój.
terenie odrwcono go kontratakiem zdobywając
Lipowiec, Nieróldzin i Bladnil:/:. O godzinie9-ej
Szef sztabu.
Pd!l!i.łow'~e :;e Krako ..os
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Kraków, 31 styG:znla. (wf.) Posłami z Kra.
kowa do Sejmu wybrani zostali: 1) Daszyński-w
i 50C. dem., 2) Bardel-:-Iu~'ł 3) Dr. Bobr~wski
zwyczajne, Pozostałe bilety nabywać możną '1\1 cu. 1 so~. dem., 4) Klemenslc;.v!cZ-Soc. dem.~ o) Gr~bw
kierni Uostomsldego od 11 do 2 popoI. i od 4 W ka. ski-nar. rlem., ó) \\[ oJclk-lud., 7) l-ederowlcz
sie Teatm Wlelltiego.
~dem. i 8) Dr. Thon-sjonista.

_ w kol t cJJnik6w d 5 hrtego o ~ g-ej wlecz I czyńskiego, cieszącej się ogrom~em powodzeniem
odczyt inż. W.eD:leHi~k?WSkjego p. t., ,,~O'zlokoWa!lie I w IITZ~~~~!r~~~;~~i!' ~~{~~lij~~~YW~~~~i~~ą jallt nad..
b?gactw naturalnyeh ~raJu n~szego w zl/,llą~k1l., z WieI...
klnl przemysłem c11emIcznym •
_ Potajemna fabryka papierosów.

l

Z WA RSi-:.. AWY.

wykryto potajemną fabrykę paplerosów. Gotovye papierosy, oraz tyt,uń i maszynki do
'W~robu papIerosóW i:lkonftskowano l przesIano do ;1')')<Izm/u slmr.bowego.
"
- PotaJemna gorzel~la,
"
ń) Policj~ wykl'yla potajemną g?r~elnlę, nalez1!,~ą
do Ryszarda h.1'~nzc$.lo przy ul. Dll!gWj nr. 24 os. 1.adOgOSZC.z, .f\.parnty skonfiskowano l oddano do dyspo,;ycJi skarbowej.

/
I

I

. . ....
je..
.
~)Do fabrYki WojdY'slawsluego przy ttIlcy PH~f:r·
kowskicj nr 26 whll'gnąt tłum robotników .iads}!jc

I

wydania zap'omogl, Gdy po!ic;Ja staralll si~ tH.lU1HjĆ
rob.otników kilkl~ z nich namallliało dCil rozbrojenitl
po1!cjl i dO.k?nanlll:~ap. udu na. kasę, ,~den z praWo·
kato róW .wyjął l1ÓZ \ chciał poprowadzIć tłum do wy~
konania zm'ili ElI'u, Tlumz hałasc11l !'Uszy! napn:6d,

I

~e~;z;lc;~t~'~ł~l P~;,9c~t:~l1feclh~~~jaitó~to~Oo~~tg?6n:lp.d~

I

KRO N11IA'
T'E' l' ~G'RA FIC' ZN A.
li
i\.
EllO

ward~l Waltera aresztowano i odesłano dowydzlala

l'

I

P

it

GmGe san aifWa z

la

ZbÓj eckie

o

krYUJlr1alnego. •
KradZieże,
.
'.
a) Ze sklepu Dawida MOjżesza przy uj. Piotrko-

Wojtiika

I

_ Prowolcillc"a

-

.

po~skiie we Francji.
_
Berlin, 31 stycznia. (wł.) Korespondent
1
*
u
'.'.11
ł' d
J
k
.
"Berliner
Tageblattu" donosi z Genewy iż. rząd
I
~e3zcza iOufln po sa Ilal O owy.
a
SIę
f,
i"
..
.
ł"
I
: obecnie oiołzało przy ostatecznem obliczaniu) ran~us.\'1 ~rzeraz?n'y Jest za atwlen~em. sp_rawy
1 głosów na listę narodową NI 10 padło 161,044 I rosYJskieJ ~ 'polsl~leJ. Rz~d. francuski ZY'Vfl jeI płosów a nie 151 OH. \I obec t.ego lista ta)' dnak nadzleJ.ę, ze załawlem~ obu. POWYZ~Zy. ch
I "
,
, ,.",r'
'I
_
'
11 . spraw będZie tymczasowe l że WOjskowa mter, otl z,yma.~a. JC::'/.,.ze 1 Il.1LłI1C at, zatem r~zem .. '
' k r" b d"' . d .
d
Po,~lern Jedel/[l~t'!Jrn z llSl,1J ni'. 10 zamiast II1Z.
wenCJ~ oa I~JI. ę ZJe J.e yl1le o roczon.ą.
Jawor5kie[1.o z P. P. S. który mandat ten stracił,
" Nlewątphwle w ZWI,'lzku z tą decyzJ~. pozojest ks Zyw/,ltnt Kacz'lj7tski
staje rzekoma dalsza uchwała konferenCjI polw. , !'t,
"
.'
.
jowei aby na razie nie wksyłać do Polski droI
SlWlerc zony zatem ostateczme, w formie
"
,
..' .
..
urzędowej, wynik wyborów w Warszawie, daje gą na G~anslc a.11I .wojsk . allera, .. am poslłko
!liście narodowej 11 mandóltów poselskich, polw wyc~ WOjsk koa!lcYJllych, ,Jakkolwl~k zWfaszcza
l Sk!.ei part'i sotjalistycznej2 grupie ludowców l' armJa. polska 8tO~ tli Lun6vtUe ~upeł1U6 'l!rzYf/ otoM
! '.
,J . .'
, .',
•
wana do drogi
.
zydowsklc/l 2 l tydowsl(leJ radZie narodowej 1.
.
_

a) W mieszkaniu Adama. Goldberga, przY ulicy

Zs;!łe.rsldej Nt! 26,

Ostrów, 31 stycz:nia.
godzinie 1I -ej przed

napaści.
(PAT.) We

.

wtorek

południem przeleciały

2 samoloty nad końskiem targowiskiem strzelając
z karabinów maszynowych. Ponadto zrzucono

ki

mer,,,

skradziono lokcio\\1yclt towaróW na su ..
Dzicnniki amsterdamskie donoszą z Waszyngto- ! Z samolotów tych bombY
tnę 5,000 marck.
nu, że amerykańsld czerwony krzyż zapOWiedział, U: I .
•
* Z mieszkania Mordki Sonnerg pr~y ul. Ka- I '1\1 nnjkr6tszym czasie wyśle do Polski misję pomocni,"
K®nf(EU-alH"'I'i."'" p L ..... ,.
....
miennej .N2.5, skradziono koźt\ch, VI kieszeni kt6regq czą złożoną z 12 lekarzy i 9 sióstr mitosierdzia, Prócz 1
W'1iI1I1.',IiIA
OIllll.VJGWOIllIII
ltnajdoWało się 4,000 marek.
tego wyśle lekarstwa IlIbnania.
f
Amsterdam, 31. stycznia. (PAT.) ·"Dany
UlI'odZ~lIIlr eecscesarza WUhe9ma
Mail" sądzi, że konferencja pokojowa ukotlczo,
.'
"II .
•
••
na będZIe w drugiej połowie marca i że w tym
Teatr _; aztukolll
. Wedlug dOJllCSlehlU ~FreIheIt , organu SOCjalistów! czasie przedłożony zostanie wynik do r~yfikacJ'i
meza\lllstnych, W nocy 'L 26 Ila 27, 'bm, obchodzono . d
'
.....
.
W niemieckiej Jn<Jatel'ze głÓWnej uroczyście 60-tą rzą om pUllstw koaliCYjnych l meprzYJa elsku::h.
Teatr Polski.
rocznicę urodzin ekscesnrzn Wilholtna W obecnOŚCI l
I
'Ś
W
so"'otę,
1 Ittte"o dwa przedstawio'nia: 1)0.", I generałów HindenDurga. i Groenera oraz oficerów
Wybo:l'l'Y
'MI
Prusach
..
DZI
v
<S
l sztabu gellerlllne~o, ROWllOcześnie niemiecka pal'tja I
•
•
.
•
poT. o dodz.
4~e)' po cenach najniższych po raz .o~ta~nl , I -"
"
l' W'll
1 ",' t I "
Berlm '. •31 sty'cznla
Wynik wybo !'uciesz:U
krotodlwHa
G. Dregeli p. t. I/Dol>rze ,,1{roJo- . Uul)wa z t'ej. ~mneJ ok
'~lZJI przes ala
1 Je mo ... 1 e eiS- l
, . ,. (PAT)
. -.
11)1 frak" z p. K. Tatarkiewiczem W roll Metcero., . ram gratulat;:}')lly.
.
II r6~ d? ~eJlnu pruskI,ego .wed:Ug n~eurz~c1owych
wieczorem zaś, historja romantyczna ,Brunona Wln~SalI%t::D!I'IIOW i Lwow przettliwnl.
zestawI e n przedstaWia SIę !1dStęPU]ącc:: , Z 422
'Wera "Rycerz z ła.będziem',,:;!orąco prrYJ~ta. na czWan...
. ,
,
..
mandatów zdobyło stronmctwo sOCjahstyctne
koweJ premier.ze.
MlDlster Si?\"~W zagrallicznych W ROSJI Sazopo,w 144 chrze\~ci]'ańskie stronlictwo ]udo'iVe 88
i byty prezes m1Tllstrów ksląże Lwow ośwllildc;zyll Się "
'.
;;.,
l
.'. '
...- Teatr Wielki.
' przeciw udzialoWi\\1 zjeździe rosyjskich bolszewików st~onf'l:lctwo niemiecko-demokratyczne 65, nIeDziś W 5lobotę 1 h. m; 'Wystąpi na scenie Teatru I z przedstawicielami koalicji na wyspie Prince.
m,le:loe ~a~?~owe str.on~icH~o luclo,we 70, nieza·
Wielkiego jeden znajwybitlliejszych artyst6w naszych I
D~O!5:ta1a CeUJlWHU::ja
wlśh sOCJalrscl 22, )11eiTIleckle stronnictwo lucio·
Wp oJci,ech BrydzińsJd \<J otoMcze~~uB zeds~ńluki ~ TeBfltru )
FranI furter Zeitun"" dono:i ii n na J>odstawie we 23. Pozatem uzyslmli demokraci szlezwiccy
olskiego" z WarszaWY pp,: arJI ry Z\ s ej, ro""
"{
. . Q
~'.
. '
1 mandat welfrow'e
6 mand t6w
d';icy 2
nisł!!wy KojeiloWiczówny i Michallny Jaslńskiej-Szpa- , nowych warunkó~ zflwleszenla brom. wo)slm francu~ .'
.1.
a
a
~
\
kiewiczowej.
'
I sIcie mają obsadZIĆ 1 zamlwąć na praW,9m brzegu Renu
mandaty,
1I1skiej .M

114,

I

I

I

I.

dla swoich czlonk ów i zaproszonych gości
Bilety wcześniej do nabycja w kasie Resursy~

169 l

Wiadomość
155 ',2

w portjerni Tow. A,kc. J. john, Piotrko\,v:ikcl 211..
170

.~

'~

........ ,
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.~
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ROZWOJ - Sobota,

dnia 1 IUteht0 19'19' r.

======

= :: =

-- ;==;::;

j

,I

"tjl;

i'e::

l,llriiltld CflJJ!bił 1:~lf"oimh.fil~.llh, bOI!iu!l~6w
!:~wi2dalniC) swych ca;łonk6w,
że dnia 3"lI,io tutego
\1. r., o go~. l.ej 1:'0 po~. 'i, lohllu własnym przy
ul. NHlsza 46 odbędzie siq

H ortalnB Zsbranls.

obwieszo

154 '.1

!

!lfinematograBczne

kompletne

. i~ tlrządzenia i wszelkie części.
. ' j Filmy $ensacyjne poleca bim"
"Merkur" Łódż, Piotrkowska 8~:,

za miesiąc luty rozpocznie s'ję 3 lutego r. b., w zwykłych lokalach
nym już porządku.

,I

i kllpujeuiyl'h~lle
Zenona

BUCZOll

proszon:1

556.-1

~-;

są

R. G. O.
do nabycia v,'
l osy
. Administrt\cji "RoZlllOjll". O

~tudent Uniwersytetu Jagielloń.
'IJ skiego w Krakowie (polonista, historyk) udziela l ,-~kcji W
zakresie jez:Vka i litl'ratnry pol:3kiej, histol'}i PQwsz0chnej i polSkiej, oraz języka łacińskiego.
stun[y Lowenhoff, Andrtcja 13,
Zgłoszenia ood"T. h.. " przyjmum. 9. Zastać tnnżnu do 2-(:j i ocl je Administracja "Rozwoju".
T-ej.
291-:1
2i2--1
------------~--------lilfJeble nlljt(,lllle; mó:tna kr,lPić t Tlllll'lliie śwaat~oZH SWiece
karbidowe wyrabia W. tycz",
m w stolarni Orla 26. lOO--:li..
kowski Piotrkowska laS :.:przede.:);
~1I\l eble sVl'zedam tanio: pl'zedpohartov,na i detaliczna; 002-:1
~UH kój, kredens, nowe kl'zesb
..
......-"'...
clębo\llc i otomana. \1-' idzewskri
\\Iuies.
Kobieta,
lub
dzIewczyna
107, m. '27.,
.259-:1
'bW do gospodarstlllil wlejsl~iego

ekcji, korepetycji udzieln w
zakresie klas S-miu, student
Vv'5;>;echnicy Krakowskiei. Byly
narrczycie!' szkól średnich, Kon ..

l

~~~

tleh dniach·· nadBszły

'·w wielkim wy borze:
Piecyki

~lt~~~:trycl!U},

29Iaz~;;a ~J~aktiryczml,

1M 2

Ele~?h(ytln® og~~Z~j\,~~@ze m~eka,

st~ryHlat.!n~y
Ełekh"f1cliua
,;fi

'; :

i i.

p~

' 'fI

!

: I,

I

~~~! fJlriq~

A131w:lt.\)~~1 ~

I

G

n·

~ ~NV;~j~'~

1\14

• •

Wf

potrzebllłJ.

~Uileble sprzedaję: sypialnie: ma-

P~SiIUIiE!Z,!I.Ilje Saę

wn chonioWą,

'1

debow1), krzesłu,
fl stoI)!, kredensu,' oraz f~arnitt1r
«fj Piotrkowska 108, Przeżdziecil.i.

Db

.

I!D

mUIiJ 1lilł).lIlM

~~U

.i OVl'ączki ślubne duży
I'i. 1J!3.. wybM, róźne fason)',
z gWaHlncją za zloto 56 p1'Óby;
od 40 marek pma. VI mieszkunlu ptywatnem, Brzezińska 10
. Jan Place!,..
44-5
----.-1\ Dwa lub trzy pokoje ze
ll<l\. światlem i wygonami poSztt-

I

A

kuję.

prosię

w

tiródmleściu.

Of~rty

sk!:1dać w "ROzWOJU",
,,24".
40;>;<-:5
Meble: Łóżka, szafy" stój,
krzesła, otomanIi. biurko,
fotel, salonik maly sprzedam.
Karo.la~ m 14 lewa oficyna l p.
,
.
516-1

I pod
I

I

B.,

'. ".n_,",!

J!.~aszYny

• ~"

.'

do

pisania

10 C •

,

..

Kto by wlcd:zaaI o nim, pro..
zli dobra na~ro·
dą, Dzielna Ni!. S, cukiernia.
551-1
-.- '~vegarmistl'zoWskie
narzl,dzia
L używanG l palto z,imowe do
sprzedania. Siekiewicża 67, m.
;:;2.a, od 5-6 wiecz.
571-1
._._-- -----=--"==

kupię I.

_-=- !

..

adam Marciniak z~t1bil weksel

na rubli 100, wystawIony
przez Mi,Ch~ło. Le,?cze\\lskiego.
Ost~z~go. ~lę yr",ed kupnem.
gdyz ..~~c::~~
598 ~
.
, .
.
...
FrnncJ.szf';\(. 'GlOgowskl zagubił
lJ.q

leglt9 111ac ję

'. z...:.~ucz~~!m

m "Underwood", .Remington~ I
r~I!i~.il rOfyjs!de. Piot~~w;ka.
'0,

2.

o.

DdY jaca dobrze gospodarst'wo
miejskie, także i wiejskiepragnie objąć posadę \'II samodzielnym zarządzie domu. Oferty
pod )lA. W.".
575-·2'
---!at':l"me Marie-WiElszc~kft Radm Wal'iska 6. Hiromancja, kaba.
listyka. grafologja podług pary- l
sklchokultystów- Pn:yjmttje od ;
11-2 i 4.-·8. ŚWilita od 11-5. i
.. 595...,.5 '1"

-

17, m.

.szę zawiadomić

.___

l ł~Rll '~g~ !fij(mi!i'lls~m~aN~:

Główna

zaginąl pies. ptl~el bialyd. 26-1.

520-4

IV !li.Ci1llmlJ.ll

'"'

_---_

558-1

,
Zgłosić się do A. ]. Ostrow~ fJleble salonowe sprzedam. Wia' skiego, Łódź,PiotrkoWska Nr. 5il. BWd domość w admillistl'ucji "Roz"
175 2 iIlOju".
555-1
/
~..-:::::::.. =-.;:--;._• ,,--H
•
t~~loda, inteligentna polka zna-

J
rI

_-

~

----,-~

I

400-5 .

~przedam meble z dw6ch pokol
.:J i kuchni, jak róWnież pianino
(Ibach) i maszynę do szycIa.
Qbejrzeć można od 10-2. Andrzeja 55.u, m. 6.
549-:1

su Janinie Czajkowskiej-St<lv'C.
no W Kaliszu, \\1. Łódzku 1(;.

1. rodzino.m tych rezel"Nistów, którzy dotychczas z wojny nie powrócili
2. rodZinom tych rezerwistów, którzy powróciii do dOlTlu i przez kOI11isj~ lekarską, uznani zostali za niezdolnych do pracy.
Po 11 lute~lo żadne wypłaty uskutecznione nie b~dą,
\llszeJkie pretensje co do wypłat zaległości obecnie lIwzglGdnione nie będą.

wo-spożywczy,
~)iOponuje n:eżnikowl
iiiC!X.

537-:1

I!\I jest o prz eslani e swego ad r('

I.

wędlino

ewentualnie
SprzedanI dobry sklep
dobrem1f4.

Widze''V1lka 99, pOWód na miej"

apar51ty i film::,·.

i

! !lJopeć

1

chleb~wq ~\\lyd.
;)82.,,1

za JI& 5102,

Pilll10t zagubi/a paszl eokadja
port niemieCki wydany W
.

Łodzi

597~t

osoba w średnim Wi~k1t prosi l .
. .
'Ul o pracę. Zm.m ltrój i szycie, ~ (\'kratl.W.'lIIO paszport. mOIIll.Dekl
. ~.
u.m. iem. dobrze ~o.tbwać, ;'lWia- I ~ wydany W WarszawIe nft lIul,
'IiEiEr;,==:e::5!:'A=6=='=~-=-=;==-==7=-=-'="":E::i-=-=---=E'~"""" _.~-=.: l """-",,,
" . ", dectw'l chlubne. Oferty w "Roz- . Jana Maciejewskiego.
U1'alti i rzepa l'aste,wne, siano woju", pod ,.N. F.".
580-1;
" .
. .
,
dla ItróW sprzedam. R:zgo- ~--:'--.~-----_.- ....---- Skra~zlOllo paszport . rOIlYlskl
i wska N! 149.
.
542-:2'
intelir~elltnej osoby pragnę i
n.\(;mlecld i kartę ód wyplat
~ ..,. --'''pohierać , konwel'sacji jęz}'ka" ( :z ItQtllitehl Wraz z zapomogą
I
no sprzedania: Linoleum, pla- niC:;;, icckiego. ŁaskaWe oferty II na imię Antoniego Mici~js!~ielt(),
0 8a - l
B)tery i inne rzeczy. WiadoOlość: PiY:>Z't .składać ....J,administracji
Mleczarnia "Rogów", Piotrko\\': "ll~(l;;:\vojU\" p~d nKon",ersa~!p~·. J - ._-.......~~.
i't
-.-.
ska 59.
j9J~:.? _"'~..._~
uczeń konserwatorjum -W Berli~
Podate~(
. j fU nie udziela lekcji muzykI.
nrzewo dla stelmach6wsllche,j D :rJ:e:'l~a . bufetowa
polko. I Instrumentu dęte i smyczkowe.
za rok 1919 VI k\k"lf@cae . 30 mmaiFek
U sZPl1'cfty i t. d. sprtędnją. ~ ł<'I.·nn~IJomlona, do pLm'Jszo- I Kapelmistrz dawniejszej orkie·
);o'ranciszkar'lska M41, ,,11: }ł'. i rZ,~::I:lf,li.(estauracji. \liiadom,olić l stty Kar~le.~Sldeji par~fjalnej
za każdego psa winien być zapławny iedno~
Lan~!Ilass.
o4()--·,)
:..:~.::.:.J.~~ótka ,Joj 8, m. 15. 4ą~:::l Ir w D.ltlt?\~l(!~ ,Z. Włodarskl,W 61razowo w czasje.ded~1lłf,iitl~~.~::;,~1~';;~!iB;iYIlt~1ll bill .
,
.
._-- . .
I: czansklel ,159: m •. 10. ,0-·1
f nobrze prosperująca mleczarnil1 . po\v.rÓciws 7y z R,?sji .otw~~zy!a,m ( .-..,
,
'
,
\
iŃzywasłę wszystkich p6stńdacz{
do
!Jj) zaraz do sprzedania. ·'i'naclo· ,~I::.~~O\\)lllę sukien I kos'J~m~\~ I
'.
'.
uiszczenia podatku w wymienionym terminie
, mość W RozwojU'
576-D' d,.ll,~l.lch, P1'zy al. HadlllanskleJ I zagmęła ,legl.tymacla chlebo~
1
_ _ _ _'_' _ _ _
• _ _ _ _..: ....
69, l piętro. H. Wasilewska. l
:-'1Y~ na ImIę Ale1rsm~dry Zle"
w Miejskiej Kasie Podatkowej przy Nowym
.
..
Polecam si" Szanownej Klijcteli l I~meilllcz na 5 osób, al. PrzędzeljI I!'Ilmn
Rynku Nr. 14, w godzinach od 9 rano do 12
5 lutego odbędZie SJ<;] :I:.,e,.
.
-79 I) : II mana 9 5 . 0 \ : 1 1 - 1
IIJ branie robotników fabryki
. . , j
-7.,.
_
i p6ł w połUdriie.
.
Miller i Zajdel, o godzj nie 10 i noszukujll\ jakiejkolwiek posady i
.
,
. .
Podatnicy otrzymają pr~y Kasie znaczki dla
p6l, przy uBcy Pal'iskiej 96~
. r biurowej chlopiec z2-u kIa-. ' ZgUbi.O~Q paszport na ImIę ,L?II
psów na rok bieżący. Zeszłoroczne znaczki na~
'595--5 ,soWem wykszta!ceniem. Oferty I
PaWIowej wyd. w WarszawICI
leży przytem zwróciĆ.
~_d
...;.~.- proszę składać do "ROZWOJU" I.
.
592-1
sprzadama
,bIlard
..
Wiado ... pod ,.1\;1.,\\7:'. , r
,
5ę6-4,"
Ł6d:t, dnia 31 stycznia 1919 r.
mość W T-WIe WZ~lJemnego
\.
powodu wyjazdu warsztat
594.-5
pre<:z z po.sknrstmcm l Za 7. m~:
ślusarski do sprzedania piotr..
Kredytu w Zgierzu.
176-1
rMmSTRAT miasta ŁODZI.
.
"
.
~lerwszorzędną sltórą Imlt. ł kOlUska Nt! 79.
-2
lromantka studjowała W Pary- z~laJe Zakład podze!. "Erfag" ,"
.'
żu. Juljusza 13, m. 46. Prawa PIOtrkowska lS9 fr?l1t I ph;tró I. ;;:-;:::::-;:~-;;-::-:--::--::~:;-:,'....",-:::---.::--'::
oficyna II piętro od lO~ei do l-ej tfamze gotOWe obawJe po cenach,
Jf'?J
.
i od 3o-ej do S-ej.
259-:5
Ilbrycznych.
558-'.2!
:::.....:;~..;;;...;:......~1:

t
!B

581-1

Od.

.at

od psów

-! .

l

psÓw

I

---_
. . . . .__.; ; ;.;:.. .
DO

Z

H

@~~Jcii.;.;m~,;rii~~"I1!"lt
f,f;Jydaw~e, WiktOB' Czajmflfs!d.

iiWtx~.mpi!iliłiil'ii ~.
_ _r.i,=iiii-iiiii;JBi.- - - -_ _imiii_ _ _~
.~-----

~C~lIl1l'lIt.lr.~»~~;~wi;:J:;.~·:.;:;1:;;ZtJ

W tłoczni S. CZil;iewskiegGo

