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Martwa cisza
wieczora,
Gore lampa w podziemiach klasztoru;
Kładąc palce na klingę pałasza,
Magnat z 'szeWcem brlltetstwo o~tasza;
I zabrzmią!o w lt61~ankt1 krwawiznie:
.Do umarcia IllubuJę Ojczyźnie".
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PlOtib!cowska Hg 74.,
,

J~""'k.'-_"

I zachodmeJ,
Nl.o~l~ale Koscluszko
Z pr.usakami oble~li ją od 'stt()~y'
tu śCI"gnął Ze swoJ.
l1
"ł"

i

armją i swymi kosynierami, ale to wszystko· nh~
było wystarczające, bo nieprzyjaciel, prócz li,

cznego wojska, miał jeszcze obl~inicze, forteczn2
: ·Janl·~i"'6w~ta
Odtąd gorąca dusza szewcp polaka przylgnę- działa. \\Ttedy, naczelnemu wodzowi przywiódi
ła: do .tej wielkiej, myśli zbawienia ojczyzny, swoje zastępy Kiliński i na watach .świeźo usy
.
Ii
i~'
~rlel~~d 16 : Myśl ta zrosła się z nim i nie . dała mu sp 0- panych zajął wskazane mu miejsce.
., .
; ctynku dotąd, póki z karabinem w ręlw nie poPrzy Kościuszce, Dt\browskim, Poniatowskim
. Sklep bogato zaopatrzony. Ceny przystępne,
; st~d.ł na !Jlice Warsz&vJY. 'jłraz z gronem licznem -staje bohater 'W'arszawy-Kmński, jakO pułko·
,:::;'
4., iiiiii#i6...........~~
_
: mieszczan,
abx wyp~dzlc moskala z 'Warszawy, wnik 20~go pułKu pil')~hoty, mi~nowany .• na tq
. . ; . , ; ' ( :~; , P t, i .
?'l.
,1,1"",..
; ~,by o~wohG)dz,IC od nich 1~~aJ ,c~!y. .
""'"",
godność przez Koścju~zkę. J),nia Z~;gQ sierpni.ą.<W"h
MI:5ZC2:l.liIJn WarszaWSKI m~, ch~lat byc gor- pódpzas' l1ajwięk$zego ,szturmu, K,iIinskl, walcząc
'
III,.
s~y ,())~,~ 01'1topa, kt(5ty. tak. dZlelme spotka~',sl!: l na ,prawem skrzydle.,.... Mzbił Prusak6w i zadaj
) I
ł
ł
% Wł1i(i)gfem pod RacławHzaml. "
, "
im wielką kleskę, pi;yczyniając siQ tem do ocl,
"
,I :
;
III '
, '~~1!ewc iI: D~naJa 6ni nocą sen krwa~.
I stilpienia Prusaków od stolicy. , . '
,
,1\.rwaU1ąlaźUl~ moskalom W~r$zawyl,'
Jest
to .naJ'pięknieJ'szy
,lecz i.,. ostatni;. ' d%ieii. '
. Szewc z: Dunaja obmysla nil ,aWle
., .
..
.. ,
, ,
. Syeylijskieoieszpory w Warszawie I .
cbwalY naszego bohatera. \tl następstwIe boWąs podkręcony, oko błyszczące, krępy
Nie gnić V' ,pl:tach, .paść lep!ej ze stawą,
wiel11.· bierze udział, w. walka.ch j potyczkacI,.
'w sobie, żywy w ruchach, niepośledni w odwau twych kajdan rozkutych, Warszawo! *)
t wrogiem, aż wreszcie pod Maciejowicami ra ..
dze,. z' tężyną ducha, p~ostotą umystu, oto,
,\yielk~rządcą .. Warszawy, jest· ambasador . ze!U z Kości~szką, Kniaziewiczem i wielu. innyw kJlku wyrazach nakreslony portret szewca moskIewski Igelstrom,przecl kt6rym każdy kła- ml---dostał SIę szewc - pułkOWnik do niewoli.
z profesji, a pułkownika z zas,ług Jana Kilirl··~nia się niskO, ugina krom stronnIctwa zawado· Przewieziony do Petersburga, osad zony' źosta.ł
skiego.
~ wego,. krom tych, którzy tworzą potajemnIe w jednej celi z poetą Ursynem Niemcewiczem
Urodzony w 1760 r. w Trzemesznie pod ~sprzysiężenie. aby kraj z rąk rabusl6w i najezd- i tutaj za jego namową~napisal swój "PamiQtnik-'.
Gnieznem a więc w centrum Wielkopolski t'C9W, wydr~,
, P o kilku latach uwolniony, o gtodzie i niedo~
w dwudzi~stym roku życia, nauczywszy się , . ,Al~ '. l mos~ale nie drzemią! "Poastępny statku dostaje się do Wilna, gdzie, ~by zdobyć
rzemiosła szewc1dego, wyruszył do. Warszawy, 11 półdZikI Igelslrom,pra.gnął z~płaclc polakqm !rocllę gro~za na dalszą drog4, oddaje Sif;SWo.;
tej Warszawy, . kt6~a około 1180 r. kipiala ży- I· z~ Kraków~ za. ~acłaW!cI(Je ZWYCięstwo, za ma- Jemu rzemIosłu.
.
.
.ciem, rozbrzmiewała sławą poet6w epoki Stani· mfest Koś~lUgzkl-~z.ezlą, '\'larszawy_ .
,.
P.o.~cz~s w~ KSIęstwa Y'arszaWSklegoprzesławowskiei,zasłynęła hula~kami panó"Y., a .r6- ! '
~zykuJe tll tzez. sI(\'ycI~. Ma .ona przypaśc zył Klhnskl ,ostatnie,. sWOJe .Iata W Wal'szawf~ "
wnocześnieprzyszykowywała olbrzymIe dZieło : wW.lelką Sobotę,' .kledy mleszczamn pod~zy do patrząc na wielką' gWiazdę. Napoleona i łącząc '
, kośclo~6~ na relurekCJ~.
.
.
.,
.
zjm:~niem. i sławą Napoleona - imię i ~ławę
odrodzeni, Polski: Sejm czteroll'!tni.
I niezawodnie ten szewc K~1iÓ'Ski niósł sztan- I . ,Wle~c t~, prz~d?st~J~,~~ę do ~pIskow~ó~, foI3kl.· ~le mogąc zaś sam, ~y.na swego odda.,
,dar szewcki pod zamek królewski w dniu, kiedy ,I ~ow~aduJe Się 0" mej ~(IIInskl, ocema połozen!; Jena słuzb~ .dla sprawy 'polski pod roz;k/łzy
tam na sejil1ie zapadła uchwa.ta o miastach, Ide- I l dązy wraz. z .,wyml .d~ t~go, a?y ,upr~.edzl~ Napoleona.
. '
'dy zrównała prawa mieszczaniha· z prawami U· I krok mosl~aI1', ~~y wplelw Ich wytznąc nlZ om
Zmarł Z8-go styl:znia 1819 r. WWarszawie
przywilejowanego stanu w Polsce, kiedy ci D- I zaC1;ną rze:z:a~ mlusto.
,.'
....:..za czas6wKr61estwa Kongresowego.
przywiIejowani poczęli się na ratus~u starej I . V[e c1;wartek wybucl!ło przy~pl~szone po~, ,Kroniki. ów.czesne z~pisują, ~e oddanie osta,.
:Warszawy wpisywać.w księgi mieszcz;anstwa.l
~S~l1I~ a.w ~o~otę,. łdnta 1\~tetma/I?4.r'.' tnie] pos.ługi d.zlelnemu l z.asłUionemu. rzemie.śl..
Wiwat konstytucja 3-go maja I
le.y rew po s a J?la ~ napem .ry~s~ o l, lUZ nikowi - poruszyło całą Warszawę, - nie było
" A potem łzy obcierał z tem samem miesz- I m9 s.ka!i Vi. Wa\sza~l,e ~Ie było, ,dZięki sprawno- nikogo' od naj bogatszych do najbiedniejszyc....
czaństwem' kiedy prz.yszedł drugi rozbi6r
ŚCl I. Silne.J ~Oh. Klltps,kl.ego, P?d v:odzą ..kt.óreg.o ktoby nie złożył hołdu Kilińskiemu; :
ski.
" ' ,
~o ,wsp.61~~ z rzezntkle~ Slerakowsklm, lud
Takich. mieliśmy, ludzi w naszem polskiern
•
.
b" . ol: k' tk' d '
• J .mleszcz~ngtwo wyparło Ich po krwawem' star- mieszczaństwie nie dopominali się oni 04 OJ-~
. ,KuJ'\c buty, a w IJaJą'" o~ l rewnume m~ CIU za miasto:
"
.."
6'
.lał o tem'eno 'akby tu, wybawić tą smutną OJS
' ,
czyzny zg ry zapłaty za: to co czymlI, leno Ole. J .') b
. dl gł
6 .,
zewc, warszawski me poprzestał. na tern śll swoją krew i swoje życie w ofierze ul\Ocb'"
CZYZfJlę, tlakbY'IJeJ yt · .n~epo ,e y bP,owl~' CylC' 34 ' zwycięstwie, . nie złożył szabli do pochwy" nie. nej Polsce,
'
es w SI e męs klej w WIe ku, o ICZ lat , spoczął na laurach On wiedział dobrze że
. N' d' - , ,
.,
,
kiedy. rozchodzi' się wie~c 'po Warszawie,. że tam ! jest to tylko ~początek, że b~dzie się trzeb~ ze. <> ~al
b6~c:e :SJęh ,':"Ię~, .:z.ehoJczy~n~patTI\ętała
KOŚCIUszko szykuje armJę że w KrakOWie ogło- t '
'1" ~
. ; .~
l l
(IC l ,
a erac l C2:CI 10 parni ęc.
.
'l
.
'.!
b'ł
I l'
d rzec z SI meJ;:,zern wrogiem, ze pWC1; mos (3 a,
Ależ to mało I Przykład Kmńskiego powl
SI powstame, że wreszcie po I mos m I po i przyjdzie tu bronić wyzwolenia siękra]'u .di'ugi·
d."
,', l 1'1
, ' . ...
Racławicami
Działyński ' J'ui od paru :. ł uplezca,
....
d'·
~
. lZiem
'
I • h
Ulen 'l'w ponl·e·ć·'·
zlsleJszycht c lwach
..l'
"
. ·.Ksawery
,
rugi przyw1aszczycle
po lStCIC,
stwo
k' r1"porwacsooreczen
' •• '.~
mle~lI:cy ~ 1Alar,szawie. rozpoczął pracę, nad zor- drugi. rabuś- Prusak.
,'.
• s .le a~ . u &r~ntcom, ~all:stwa.
ganlzowamem Sił zbrOjnych dla wyparcia wroga,
S ylo ł ' .
.k
. dd'
gdZIe wrog wdZiera SJ~ w odWIeczne n,bze dzie..
. ' K"l" k"
t ł '
z ( wa WI~C, nowe WOJS o, nowe o Zla- dżiny I
.
.
D
. .0 mego, tez .zgło.slł s~ę
) In~ I l, zos a iły, kt6re tak potem umiejętnie wykorzystał przy'
'.'
'.
.
do grona tego przYJ,:;ty l Wspisek wtejemmczony. : oblężeniu Warszawy.
~. WIęC W setną: r~)Czmcę' bohatera :,~ewca
, Mamy utwór poetycki Artura Oppmana c<?r- i
_
~zywam "!ł as młodzlezy: na wały, bw,He gra..
ot a) wydany na tą uroczystość; chwile przysl<:- ;
*) Or-Ot. Kiliński 1794 r
Naklał o..lu.mera" me Polski.
. '
Ki1ińskiego w ten sposób maluje poeta:
' i WOlfflle'
' ",
Do boju J
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- ··8iegaci.a Polska na ongresie.

t;ia "Koziny" pod Łodzią uch:w,do.n~ n.azwę ~,Ko

~&in" zamienić

Paryż, 31.1. (Havas).
KomIsja delas;at?w przypa§t, nieporuszanó, tak samo jak ni,~ p.oru·
wielkich mocarstw odbyła dlliś o 2 godz. posHe- szano w)'iumętych prz,et: polaków kwest)l ,terrdzeniepośwlęcone spt'~wie polskiej i czeaho·l'Iło. 'torJalnye~, P?lacy. tWI~rdifł, że 011l~graflaxnIe
wackifJj. Delegata polskiego Dmowskiego dOIHl· obiMr CI6G~nski lin SH~ nal~a;y, gr.ly)i; polacy

I

szczono do w~gtoszenia ogólnego sprawoadan~ o
położaniu w Polsce. Dmowski oŚwlad/2Ył mię·
dzy in!lymi na wst~pie, że Polsce brakujs ra~j
amucji i materjału wojennego, aniżeli żołnierzy. i
PoIska mus! mieć w swoich ręl(ach linjekole- I
'owe TOrL\ń - Gdańsk. Co do zadań tery tor- I
alnycll Polski oświadczył DmowskI, że Polska I
pragnie otrzymać obszar z przed rozbiorów łą·
cznie z prowincją Poznańską i Toruniem. Po·
Izatem chre mieć Polska wolny dośtęp do mo",
rza pr:.<:er. Gdańsk.
W Q.ii\bzyrn ciągu posiedzenia reprezentant
republiki czesko-słowackiej Benecz przedtoiył
s~raw~zdania .0 wypad~a~h na Slązku ,z pu~ktu
widzenIU czes fu ego. Oswladczył on, ze dnia 6
listopada 1918 został zawarty mir,dzy pOlakami;
a czecho-słowakami prowizoryczny układ, który
tymczasowo lIstalat granice, Dnia 24. stycznia
bm. jednak częsi wtargnęli do okręgu Cieszyń·
sld ego i zmusili polskie wojska do cofnięcia się.
,Komisja przedstawideli wielkich mocarstw uzna'ła za rzecz bardzo ważną, aby starcia na Sląz- '
ku ustały i l.aproponowara w tVJEcelu obsa,dzenie sporńej strefy przez wojsl<:a koalicyjne.
:beleg~cj interesowanYCh w .. tej Kwestii str~n,
oświadczyli, żę zgadzają się na tą propozYCJę.

j

twoltlłę

wietlić

je

na

przedmieście

KIllnskl0go

I oś·

elektrYC1!nO$olą,

ta\tn 5$ pro(;. ludnoścI, .. filocłH':Ii~GWaay

0dpowill.46\lą na to, fe okrCJg Cles:I!yń$lu Jest dla
Jeńoy kh$r:l:y powrócili ~ (I1'v!ozu, wystO$Oiak pr~/unys.łu ze wiiigl~du. na p.okłB\~Y węgla, k~l- . wall do m'agistratu łódzkiego żądanill, ~by ~ząd

miennege niezbę~ny. W spr,~wle t~l powezmle wypłacił Im po 1,000 marek ~apomóg WOjen"
estateczn/,l decyzl~ konferencJI. PGKoJowej. Kon- nych.
.
..
wencjd :tllłdecydu)/! ostateCZnie W' ,tv'!l . sporn.e
Propozycję t~ przedstawIło f!llasto Immst~r:
"eehli,-;, I ~olakó~1 ~~órych dele~licl oswladczylI, jurn, które kategorycznie odmówIło tak wysokle)
że z góry zgad~a)ą Się na wyrol<. Polsko-czeg- ;:;apomodzę z powodu braku funduszów.
.
kie starclagramczne byłyby w ten spos6b zała·
Wyznaczyło za to ministerjum pracy 200.000
godzone,
marel<,ale z zastrzeżeniem, .że suma. ta ma być
Jutro przedstawiciele obu krajów zjawią siG użyta tylko na ubranie dla tych jeńc6w, którzy
przed Iwmisją, która w imieniu koalicji wysłali), l!Iowródli do domu zupełnie' obda.rci, Za to na
zostanie do Polski dla ostatecwe20 ustaleni>" \fjdanie jeńców ministerjum postanowiło, ż~ 1~.
położenia,. Vlsktad tej kom~sji wc~odzą' im~e.
Ltiom dającym pewność uc:>:r.iwego spe-łmema
niem Francji pan Noulol1s, I gen. Nlessel, irme.1!Iowiązków, nie ulegająrym podszeptom agitaniem Angli Romo Novard, gen, Botha, imieniem ,,')rów będą rozdawane przed Innymi posady rząWłoch Montzagne i gen. Ronel, imieniem Sta
Jowe przedewszystkiem w urz~dach.rządowych
n6w Zjednoczonych gen. Kermak. Misja t~ i miejskich, a więc w milicji obywatelskiej,
otrzyma wskazówki od Piehona w imieniu il w szczególnoścl w straży pogranicznej, gdzie
wszystkich wielkich mocarstw co do działalnoś
jednak potrzeba ludzi uczciwych I pewnych.
ci na polu politycznem, wojennem 'ipieniężnem.
Z wiosną tet rozpoczną się duże roboty puDelegacja ma z początkiem najbliższego tygod- bliczne, gdzie cały zastęp ludzi znajdzJe zajęcie.
nia wyjechać przez Wiedeń do Warszawy i w Trzeba więc trochę cierpliwości, a sprawa powoli
przeciągu mniej więcej trzech tygodni powr6ć • się utrze. Zwłaszcza. duźo. ludzi będzie potrzeba
do Paryż~.
.
,.
f do obsady granic (dawna celna granica) aby nie
Drugi delegat polski dotąd me dOjechał do wypuszczali żywności z kraju.

I
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Naog6ł grupy narodowe OdOlOsły walne zwy...
.Ł6dzki urząd zywnościowy ogłasza, iż 'ta·,
:cięstwo, Dotychczas jak wiadomo;
. I opatrzenie ludności bezrojnej w żywność w mln'.. . Z narodowych ugrupowa(ipr7: eszło (licząc N. . ~tach ,i centr.alaCh Jabrycznych. jak Łódi i Inne
Z. R.) 115 pOsłów.
Jest me dostateczne. .
Orullu ks.BIizińskiego •
11 posłów 'yvobec, czego z~brania s!ę wywoże~ia iy~tu~owcy Witosa .,
D
2 ' '.
noścl pod JakąkolWiek postacIą za l.{ranlCl; pan.D .
~
p
8'
stwa i wzywa się wszystkich obywateli aby
.. L~~6wdy Th~gutta : .
32
Ił
wszel~imi śro.dkami dopomogli do tępieni~ sp~·
P p S'
13
'/I
kulaCJI, 2) kazdy, kto dopomote do zatrzymania
ŻYdzi :
:".
8 lO
transportu żywności, wywożonej za granicę paliNiemcy
~
••
2"
slwa, otrzyma nagrod~ w wysokości 50 mk, od
•
- - - , "każdych zatrzymanych 100 klgr. zboża, mąki,
..
Razem 76 posłów strączkowych roślin, tłuszcz6Wl t. p., 3) wszyscy,
.'
Zaokl'ągIimytę cyfrę do 80 (ze względu na którym udowodnione będzię jakikolwiek wsp6ł·

.

udział w przewożeniu artYkuł-6wżywno§ci, będą
podlega~. ,su~0v.:ym karom adminI5tr~cyjl1ym,

niewiadomych jeszcze· kilka okrflg6w) - to itak

fI'i'Upy na1'odoW8 ·btJdąmia·l!J pl'1ttwagę kolo 2ó-oiu
· :ql08ÓW.

..'

karze Wll'lZleOla I grzywOle do wysokoścI SO,OOO
marek, oprÓcz konfiskaty artykuł6w,

..

..

I !I.!.

I

KRONIKA TYGODNIOWA,
.'

·Polska nn przetcmle. Ks. OrllC2:9wski, . Dokąd idziesz
~Ol8kol Dwie /epOki. Wybory 1\1ykazaly ilość locja..
.11st6w. Nm'odowg kięrunek. Gabinet MOfaczelllsldego.

"Polska na przełomiell - taki tytuJ' dał swe..
mili odczytowiks •.Oraczewski, kt6ry l1iezwykle
~%ajt1teresował Ł6dŹ'. Bo tet rozgłośna postać ks.
·:Oraczewsldego i temat tak żywotny musiał zrobić
:.izrobił'swoje.. "
..
·
Polska na przełomie, Polska obecna, tonie
byle kWest ja; tb nie byle codzienny przedmiot
· :dyskusji, Polska. na przełomie, to zagadnIenie
· 'dóniostej wagi l nie dlatego. że stoi na przeło· mie dwóchepolc, ide dlatego, że w cZI$ie prze;.
·łomu tl'z~ba wytkt!f\apewne wskatówld, ~etrzoba
te POlskę pchnąć na szerolde gQśdnceptaw,dy
~ Silnych poc1st~w.
,
.:
Pos.t![śmy też na ten odczyt, chcąc usłyszeć
jjak głoŚlfą prelegent przyniesie nam W tym kle~
,runku inicjatywę.
· . Ozisicjśze ćzasy bardzo się zblitają podo,biefJstwcm do l~ot1ca XVI wieku, kiedy tai Polska
ilStl1łiJ jakby na przełomie ducha, kiedy po renesansie i hUllianizmiemida nastąpić reak('ja, kie·
dy po ek:kcjl "virltim", stworzonej przez Zmnoy"
skiego, pierwszą walną porażk~ pOl1ioslo stronnictwo. dys~denkcje ,FirJeja, kiedy zaczęl~ sIę ~eź
powolI psp.e obyczaje w Rzeczypospolitej, iii ;Vle:
kopomny ~)karga wystąpił ze sWemi ka~amaml
sejmowemi, wzywajćlc o miłość dla Ojczyzny, j
o poprawę obyczajów"

.I!t!!!!!!\!!!!!!jt.....,.............
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Przerwany .wiac.
. -

a) Wczoraj zwołany został bez' zezwolenIa
I policji, w lokalu przy ul. Zielonej nr. 8 wiec byt łych żołnierzy polaków t.zw.· rezerwistów. Po! Beja, uważając, że sprawa rezerwist6w jest na
dobrej dr?dze i że mniejszo,ść dając się .p?~o:
dować agitatorom, występuje demonstracYJl1Ie I
szkodzi. pomyśl~etnU załli\~wieniu sPFawy~, nie
I dopuŚCiła do wIecu.
Pomiędzy funkCJona!Jlls~a .
1 mi policji a demomtrantami przyszło do starcIa.
I Ci.ęźej pobity został przez rezer,wis!Ów policjant
I Hilary Betglel za to, że wyraZił Się do demon..
strantów: "Moskalom i szw:lbom ni~, UI'ządzili 4
byście czegoś podobnego, co cZynIcie wobec
władzy whitsnej".
Policjantowi Bergielowi. udzielono l?omocy
w ambulatorjum przy preżydJumpolłcji. Qe..
monstrimtÓw w. liczbie okołotysl2!ca, !(t6rzy
!zgromadzlli sią na podw6tz~ biura policji ro~·
pędzono. prz~czQm dano 1<llka strzałów karabl.nowych w powietrze,'
.
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Tak to był wiekopomny prorOK, to byt czło.. I ..
Te I ózpice klaso we. oc! czasu' wojny, ,fywiek O iskrze bożej.'
.
.
){nńskiej. od czasu rewolucji francuskiej ju~ nie
Nie m6wl.t ort .z takim nastrojem i W tak istnieją w kultul'alnych państwach. Nikt h: .tli
Wytworną formą, nie prżybieraJ' słów swoich, byt
na serjo nie bierze. Maj El jeszcze urok dla pe~
czesto w por6wnaniach swoich rubasznym, ale wnych sfer, owe pl'zydomld: hrabia i kshr~, ale
każde jego słowo to było cząstką l'ego duszy, w życiu ogólnem zadnych prororlatyw
fi>
k sp:!\~jald
Jego serca.
..
nych nie zapewniają. Każdy hrabia i . sląz:1 na
Ort upominał s!ę tak samo jak Frycz Mo~ . tyleż praw, co I zbogacony paskarz, co ban l~r,
drzewski o ulżenie dOli ludu, boc czuł,iesię mu lu ł handlarz nafty. Często nawet ci ostatni m:1J~
tle dziać poc~ynało.
.'
wię~sze znaczenie, boć rozporządzają wię',s::.}mi
Ksiądz Oraczewskł idzie jakby .tą samą dro- fortunami, a jak w Amel'yce nawet mllj'lruó*
gą, opowiada jak lorganizował 200,000 ludu, jak wemi;
szedł z tym ludem przed Belweder, jak ządał od. . Inna rzecz, jeteli b~dzlemy mówili o to'Na~
komendanta ~by por;wcił partyjność, bbc trudno, rzyśkiem życiu, o etyce społecznej, W6WC,eilS .ta
aby na czele narodu stał c?łowiek , członek.pe~ sprawa inaczej śię przedstawia. Najbardziej za~
wnego tylko stronnictwa...
ciekły demokrata, jeż;eli będzie. człowiekiem wy.
Ta uwaga l~s.jest słuszna,boć zwierzchnIk kształconym, chętniej poprzestlil.wlaćzechcenawet
kraju, to matka narodu, a nawet wśród zwierząt z aryStokratą -' rozumnym, hiż dernokratEl nic
ta matka. otacza macierzyństwem jedriakowern nie UltlieJącym.
..
..i.
swoje. dzieci i suka nie odpędzi od piersi szczeDruga kwest ja! kt6ra skupiła uwagę słucha..
niaka dla tego, że ma inne łaty, niż ona na cz6w, .stanowiła kwestjęsocjalną .
sobie.
...
Niesłychanie ciekawi byliśmy usłyszeć od
Kiedy tJjęJsld czytał Mickiewiczowi jaki~ swój ks. Oraciewskie,Jo, jak tą kwestję zęchce ro.z~
utw6j', rzekł mu poeta:
wlątać.
Dobrze. uważasz - tylko trzeba więcąj m6wic:. . Ale kil:. Or.a.ciewski dotknął Sil'; tylko podo n1aś ztąd i kończąc swoje słowa uderzył się wierzchownie tej kwestji, żaznac2:ając zupetnie
po piersi, wskaZUjąc na serce.
.
szłusznie, ze ojcowie socjalizmu M.arlis i ilmi
Tak, do ludu trzebu przemawiać z całego daleko odstali od dążeń .obecnych' socjalistóW.
serc!!! jeżęli go się ,hee dla idei pozyskać, li nie SpraWie socjalnej pn:yznaje kSiąjz słuszność, on~
dla II1teresu, którym zawsze można trafU! do musi mieć rozwiązanie, ale nie takie jakie Oni
warstw nietylko mniej uspołecznionych.
chcą.
..
. . '.
P~lskę na przełomie chce widzieć ks. DraJakie, jednak nie mówi. Nie dowiadu'····, ,
czewsl<l zdemOkratyzowaną .. Na czem ta demo- się od niego: czy chce upallstwowić fIlbryI
kratyzacja polega l według I<s. Ol'aczewskiego? I zrobić l nich własność robotniczą? O tern nic me
Na zatarciu r6żnic klasowych.
słyszymy.
.'
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Wzywacie Boga w kaidem dziele I
\I{ waszych krzyżackich ustach... Bógl
Wy... Boga? Wy wywłaszczyciele I
Wy naifałszywsi z Bożych sługi
Na rozpacz matek, krzywdy, łupi
Na chłostę dzieci ,i katuszel
Na krew co tryska wam z pod stóp l'
Wy z Bogiem? Z krzyżem przed wiekami
Szliście w Grunwaldu krwawy smug;
, Ale Bóg wtedy nie był z wami,
'
I dziś nie będzie z wami Bóg I
Nie będzie Ten, co jest miłością.
Nie będzie Ten, co prawdą zwanl Jak na psiem polu waszy,m kościom
,..
l dzisiaj w poprzek stanie Panł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I dziś w obronie tej ziemicy,
IHIII ZiiehJllł'lll'm Ir'Jji\1kUa
Co ją piastowy orał pług.
Poczemu
chleb?
Przeciął wam - ~romem błyskawicyl
- Po marce pietnaście
Przeci!łl wam.~. z nami pójdzie Bógl
- Oddawna tak zdrożał?
D.
- Ano od czasu jak Moraczewskiego miasto wsadziło na kartki chlebowe:

KRONIKA.

-

Kw'sy pedagogiczne.

Otwarci~

'

-

Podział stypendjum.

kursów pedagogicznyc~ł
a) W s Jrawie podziaru sumy 2,OO~ l11k. na
dla n~uc~ycIell .szkÓł powszechnych na~tąpI· stypendja dla uczniów polskiego scniinarium
- Waprawie wyborów do Ra.dy mrojskiej. ,w pomedzlałe,k dOla 3-go bm. o ,go~z. WI~CZ. ; nauczyCielsldego .;....; przyjęto projekt VI' m~'ś!
. ; C~I~mp,oinfor!ń0w~nia wyborców do Rady w lokalu DZielna .44. w ?~ecnoścl luerowmka j którego stypendja będą wydawane w wysOkos~l
mIeJskIeJ, kiedy J gd',le należy sprawdzać listy kursów p. CzeraszkleWlcza l mnych.
250 mk., przyczcm pierwszeństwo otrzymaH
wyborcze. Miejscowe komitety winny rozkleić l1a
- Nowa .gwialda Polsld.
stali mies~kańcy Ło~~i.
'.
bramach domów ogłoszenia. Od')owiednie druki
. Pc:> szeregu królów po) sk ich , oraz znako- ".
,Podzla~ styp end] ,?W uskuteczmony zo!.tanf;
wydaje główny Iwmitet wyborczy w lokalu przy mitoścI, narodowych "ŁódzkI Kom, Rozd. Chleba! przez wydZiał. Szk?li~lchya ,na. mocy prz~czel1t
ul. Sienkiewicza 3/5.
i Mąki", na kartkach 95-go okresu umieścił p. i rady pedagogicznej semll1arjum.
-Poseł.
ekspremjera Moraczewskiego.·
- Ze, stow. właścicieli nioruchomości:
'
. R·
'
: ... Na 96~y . 'okres, proponujemy eks'ministra
•.
Dr. An~om ząd, dobrze ze swych zasług l Thugutta lub p. Perla red. Robotnika",
a) S,ekcja stow. ':Vlaści~ieli nie.rLh:l,:ol~OSCl
imany Ł?dZI, prezes zarządu banku towarzystw I
, .
. ..
m. ,ŁodzI wysłała ~ ]ak, Się dOWllcll\l em y w~p61dzlelczych, .został wybrany na posła w po- Sprawa aprQwlzacJI.
do prezesa ministrów depeszę z proiib'1 o 'w5trzy·
wiecie piotrkowskim.
a) Z ramienia Wydziału zaprowiantowania l m ..mie ogłoszenia dekretu o ustawie lokatorów,
Sko I k
w Łodzi - udawał się do Warszawy radny p. ~
\' • j
.
, n e arza.
\\lolczyóski, celem oStatecznego uregulowania I
-- Ze szkoły po mYlne.
,
.
Zmarł, zaraziwszy się tyfusem plamistym' sprawy dostawy nafty i cukru dla todzi. .
k) Dwa pierwsze ,kursy ł6dzkiej szkoły po~
dr. Stanisław Gałecl\i, naczelny lekarz uzdrowisUstalono, iż przedstawicielem ministerjum 1 licyjnej ukończyło 180 policjantów.
ka piersiowych chorych w Rudce.
w Łodzi w naftę, jest firma "Nobel" ,l<tórej zo- !
Obecnie na trzecim kursie zapis~no 121 p<r
Był' qn synem obywatela z Rąbienia
stały wyqane oopowiednię instrukcje co do wy- ,j licjantów.
Łodzią.
"
dziel ania nafty dla Łodzi.
Kierownikiem kurs6w jest oficer instruktor
Co do cukru zawiaaomiono, iż na okres i referent Janusiewicz, naczelnikiem kursu szkolSkon młodego lekarza obudził powszewszny
bl wśród wszystRich sfer naszego sp6łeczeń. 95-y transporty n«dejdą we środt:" b. tyg, z cu- nego jest aspirant oficerski, fichna,' wykł ady
~twa.
'.
.krowni. Zbiersk.
kryminalistyki prowadzi oficer instru\:;tor, na_ PodziękowanIe
' Dalej co do zboza delegaf zaznaczył it czelnik 5 brygady, Jabłoński, instrukcje slużbowe"
•
",
.
Łódź otrzYł'!luje zb~że w .g~tunl(a.ch jaknajgor- wy~ł~da ~sp. of. ~otel~s~i, wykła?y ogólne ~l
~bywatelst~u r.n. Lutomlersk~, kt6re w dn!u', 'szych, w :VlqksZOŚCI porosn~ęte ) przepa}one, I pol1~H panstwQwej I Jej czynnoścIach prowadz!
"W~bOlÓW, pamlęt~jąc o ~bowlą~ku składama; przez co Jakość chleba; ponllmo ż,e ma byc bez O,f. Instrul~tor \\leyer, lekcje sportu, gimnasty, kI,
ofHlr na ołt~rzll, Ojczyzny, ofJ~rowam na potrze- 'I domieszel', ies, t gOTs,za ~iż c1~wniejsza.
.
i fe~htu~ku, oraz ~żiti dżicu. prowadzi ~rof. Suby Lwowa l Wilna 900 mk. l 3 rb. Dowództwo
,Ze strouy mlOlsterum wydano poleceme, rowlec1o, oraz bIUrOWOŚCI asp. Of. Ulederstedt.
Ok:ęgu ce?tralnego łódzk~ego wyraża niniejszym do mJynów I.l ścisle przestrzeganie przepisów Jak Wi?ać z powyższego ~ie,rownicy. sta;ajl4 sIę
~~ne. "Bóg zapłać l
przemIału.
.
postawIć szkołę na, eurOpe]Sklem pOZiOmie,
polskich

l

l
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jak dotąd nawet
w~:'i;\d s~CJahst,0v:'. n, ap::agorzalszych zgodnie nie
zc",tdły IOzstrzygmęte.
.
Wypłynęła jednek trzecia kwest ja, inna: żądać
dU,żcj zapłaty i określić jak najbardziej liczbę' godZll1. pracy.
. Ni,~ wgłębia się autor, jakie stanowisko zaj~
mIe ten prąd socjalny do "Ligi narodów", jaki
na n.iego ta nowa instytucja wplyw wywrze i czy
czasami nie zachwieje jego zasadami przez pewne
mądre rozporządzenia.
,
. ,To' pewno, że w Polsce nikt takiej przysługi
kIerunkowi narodowemu nie wyrządził, nikt, go
tak nie wzmocnił jak ,gabinet p. Moraczewskiego,
Te dwa miesiącetządów socjalistycznych

~

I Potę2ę jednak
!'

w drUgim,

........!.. ~,k~llIlJi&Ąi1~

•

•

*__

za:eaiiWiNl\Cid ....'

słowa ks. OrJczewsld rozwinął
odczycie swoim - "Dokąd idziesz

przetworzyć w dwie lub!
trzy, grupy I,mjWYfej, a ogół powinien służyć' je~,
dneJ .tylko spl'a Wle, a tą jest sprawa Polski, to
właśnie co od dwudziestu lat z górą, nieustannie

I partje,

te stronnictwa

Polsko ?"
.
I
Czet10 nie dO:Jowiedział 'w , pierwszem to
wyjaśnił"'i llzupelnił ' w druL~imodczycie,Złote pOW1J1'.zE\my na.szym czyte),~ikom •. ,
"
myśli sypałysi~ z ust, chociJ żniekt6re z nicIl tu .
I]e!?zcze Jedno woła~le . k~." Oracuwsklego'
przytoczę:
.
muszę z obo~Jląz~u kromkarskiego zanotować,l
- Na kongresie ,potrzeba polskich' UCZQ- a tem wotanl~m Jest: ,
,
'
l nych, potrzeba nie papierów, nie akt., nie ksią- .
- KoaliCja odeśl~ ".nam nasze wojska, ~J,
i źek, ale żywegosłown, oto jedna .z najważniej~ nam Hall~ra. My me ządamy twoićh sil1 ale:,
, szychzagadnioń chwili.
.
chcemy mleć własne.
Drugie, . to warunek, aby Sefm polski na
I rzecz~wiś~ie. j:śli koalicja zgniotła wietlaf
pierwszem posiedzeniu uchwalił, żeby na Sejmie straszną wOlnę, JeżelI rezultatem tej' wojny- ja~
i spraw partyjnych nie dotykano i obrachunków
kaMej innej, jest dla stronyprzegranej...:... rewo~
l osobistych stronnictw nie załatwiano. Sejm jest lucją, a co zatem idzie i rozkwit w Rosji bolszeot
wystarczyły, aby tak zOhydzić całą tą robotę i przedstawitielstwem narodowym i nie może się 'wizmu,to· kiedy jest wrogq'boJszewikom, niechsocjalistyczną, że· :z:wyci~stwo w wyborach do: zajmować sprawami wiecowemi.
że da tej PQlsce skołatanej, zniszczonej, okra,Sejmu odnios,ły stronnictwa narodowe, bijąc I
Czekają na niego wię'(sze zadania, a miano~ dzionej przez okupantów sił<:~ dopomoże jej, aby
w zupe,łności socjalistów. pomimo tak, silnej rekI a- ',' wicie: najpierw naliarmienia ludzi, gJodnych" po~ się od tego, ~~,lszew, 1,'zmiI, 'bi'ori1ć' mogła.. ,
~y, i tak niebywałych zabieg6w, jakie to stron- tern uchwała poboru, bo jeżeli tego ni\! zrobimy,
Ale koahCja milczy na te wezwania, tymez~
mctwo pOdjęło, aby w wyborach zwyciElżyć.
bolszewizm nas zaleje, jal( zalał Litwę, bo niem" sem hajdamacy rusini i hajdamacy czesinVąkraj
Dzięki uspołecznieniu narodu polskiego cy ustępują bolszewikom i chcą si~ z nimi na z ,dwóch stron, a bolszewicy i niemcy im wto-ę
pr~eszedł ten przeJom bez krwi rozlewu, ale ta
niekorzyść naszą połączyć.·
rują.
' "
dOjrzałość nie je~t dziełem wy,łącznie dzisiejszem. I
Miłośnik demokracji, ks, Oraczewski, powiI oto Polska na samym,początku ma cZter.f
Tak samo czasy reformacii, które tyle krwi nien zaliieść swoje słowa do ludu, mówić ,do wojny odrazl1, a piąta u siebie w domuroinie"
bratniej pochłonęły w Europie, u nas przeszły niego z ollnbon, nawoływać na specjalnych ze- coną przez stronnictwa.
.
, zupe.łn,ie,bez wojen religijnych, bęz starć ... przeszły braniach, szerzyć swoje poglądy wszędy, gdzie
Koalicja tymczasem radzi, kiedy tu spieszneł
SPOkOjnIe.
.
tylko słowo polslde dotrze.
pomocy potrzeba.
'
.. Dzisiejsze zapasy kosztowały .kraj kilkaset
Ci co ~JuchaH tego odczytu w Sali Koncer,
' , Dajc!e nam ,Hallera!
,
mIljonów roztrwonionych i pewne zdemoralizo- towej wynL;śli sporo wrażeiJ, ale ci co bęJą stuDajCIe nam naszlł polsklł armJę.
Wane części niewielkiej społeczeństwa. polskiego, chać go z ,ambon lub na wiecach. wynios=1 prócz
X. %,
~ czem rząd obecny, lub Oilstępny nie jeden
wrażeń zapewne i przekonanie i wiarę w prawdzi~es.zcze b~dzie miał kłopot, a sprawę polską opuwośćsłów jego, że !tażda partyjność naród gubi,
••
..mil' o dWa miesią,ce w tak gorących czasach. rozltłada, że trzeba by dla ogólnego d.obra te
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Obywatele włoścjan!e I Nfe trl}'majcie ma..
rek u Sichlm W domu, kupcie lepiej :l!a lilIe lJo~
życzkę pariatwową, która z g6ry procent wam

Moteełe wfęlZ

' ,
aakm zaufaniem Itupowac '.

10 nawet was:i:ym
obowtą.z;kielU I j 1.
A clal1in wdmie
NI""h.o",
jaktta Wi~l\Szy
.... h l' wło
,
""
udział W ()clłludowj~ ll'af1stwa,

PaI15twO lololskle potl'ltebuje: pfłUiąlhr. 2e
150 posłów ludowych będ:.t:(e w Sejmie ~()l..
skim. Ci waszych spraw nie popustcZ!} !t dłonI,
więc i tych piertiŁldzy będ'" strzegli.
.,

:li

p0i.yc~kę państwową.

.za ro k I,"
i"lic"y
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'%' wiosną.

pracę

ma zamiar

maoll

ohlobowoj.
Cena funta tulfty 60 fetl, H!lst~,nje rtafta. b~dzill!
ilpnodawRM tllki$ i IUl pleo1D.ch llli0)sldoh.
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ul, AIKelQt$oap~drar?"~w!l,~tif~ ~. dn. lu 4 lute,lo ołrz"maj'" w....
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J
de:talone pewne ilości nafty dIn sprzednźjI osobom hle-naletaaym do kóoperatyw w Hosel do 1 ! u fi t fi u
na r()dzill~,
.
•
Klerowt!ia9 kooperatyw Z~IOSZi! się w ponledz1l't..
łek do WydzJaiu zaprowialltQWanill po oclbJM nsyg!1l11t
Nalta v'łdzie wydtlaloną tyłkó la 1Ik.1l%ltnlllill leli nIty..

Ra~aJc6fa "Jlo:t..tlloju ll •

kiWI .. lIi1ł!!........1J:U • •j;j:IllilIIQlSiNSI!:Z:! _.. __ $Jii!1i

5) "Zorza" pl'Z}' nI. RoklClńsklSl 109, 6) "Proletanat"
przy ul. \Ilidze\'lsIdeJ 155, 7) "Naprzód" przy ul. Wldzewskicj 26 MU Brzezitlsldej 41 7)" Wisia," prz1
ul. Roldcitiskiej 59, 8) ,,1 Tkacki Zwlrp: rob.' pr:&)1 Ul.
NaWrot 59, 9) żydo\l1, toW. dobro przy Alej! l{o§o!uszki
9 i Brzezh~skiej 11, 10) stow. spoż. "DiWl~nli1" pl'Z}'
ul. WaoławSl 9 i Widzewskiej 225, 11) "Robotnik." przl

h tE

rozpocząć Łódź

mIast

~towną

drogą

lądową,

będą

dfl

koleją.

odóll:yt.

I

inż. chelU, DxIQnłQ~Wgld$~,
magły : nm~pnelto !łoniae!.zlalku.

wprost z Ameryki dostarczane być at do Płoc~
ka, zkąd juz tylko nie wielką prze~rNń przeb~~

M:'lgislmt naszei1,o miasta z inicjatywy ińiy·
,nfera Skulskicgo, przygotował projekt poh,cze~
nla Łodli koleją. z portem na Wiśle,
Kolej będzie szła do Kutna a ztąd do Plo~,ka .gdzie już jest rozpoczęta budowa portu na

Odłof:t!OI1Y

Zapowied;zial1jj ha. potliedzlałek. IltJ. f!j bm. odczyt

-

:t()ilta.l1l~

odloźan;1

dG

Dr8€J~ mufka.

n) Ze ólttlt61y j'Qsyjsltie1, 'Ptzy ul, 010ilisJdej Itr. t
9!uQclziono Old;z;e Kratin5! kołnierz i mufl,ę, wartl)ści
lO,t'lOO marek.
,

.

Roboty około tej ljnji rozpoawą się prawdopodobnie za dwa miesią.ce i zajmą około

- ) ---13.000 robotników."
Z WARSZAWY.
Wiśle. Nowa ta linja drogi żelaznej będzie miała
Projekt tetl jut jest omówiony z wice mi'"
65 kilometr6w długości.
t1istrem Pt·óchnlkiem. w najbliższych dniach
Poniewo2: Gdańsk będzie nslezał do Polski przejdzie dozatwlerdzetlia mil'llsterjum komuni* Wyjazd Hlo lotnego oddziału chirl.lrgicz..
;przeto Łódź skorzysta z tego, gdyż SUrowce za- kacj!.
,Mgo. Dzisiaj W sobotę, o godz. 12-ej. w po;;;;;;w,
; 'w·
,. '\ "T im :
i ':
' ;t i -htdnle wyJeidia na front z dW01"Ca wledeóskiego
_ Delegat z ministerstwa.
Delegacja odbyła dłut!~ kouf~i'encję z sze~ w warsz,uwie 1-s1.)' lotny od~tj!i\ł, chirurgiczny
fem sekcji kolejowej inż. KrzyżanowskimI który. pOl!ot\lWIa .rat.unkow~.gO i koleI. panstwd~ych. .
k) W. dnIu wczorajszym przyhy,t do Łodzi zapewnił, iż WObec istnienia prawnego podkładu
. ~ Strajk na~czYGlalL Tn~~jący od Inl!{u dm
'delegat ministerstWa pracy i opieldspołecznej p. do ządu6 pracownik6w, sprawa musi być zalat- : strajl{ nauczycieli w w~rszlw~I<ICh .sz~ołnch po~
;Pall<owsld w sprawie akcji zapomogowej dla b. wiona na drodzepO!uboWnej.
. :,vszechnych zaostrzył Się. MImo bOWiem O~iez~.
~e~c6w rezerwist6w. 'W, t~jl{westii p. Falko~.
Nnstl'Jpnie d'eI.erlacja udala się na konferencj'ę !, ltlspek.torów sZ,Kolnych, by nauczyclele wró:::llt
$k1 konferował z naczelnikIem policji p. Zbroz'
'I
5 )
t I t W~ w 11 1st!! ł 'l ~
B
:Idem, orazpierwstym burmistrzem inż. Skuls\(im do ministra komunikacji p. Eberhal'dtu, gdzie . (O prficyj s raj < r '.
H Y n G ąlO>U'
ezro~ przyjmował udzlat w posiedzeniu Komitetu szczegółowo referował POWYŻ5.Zą sprawę radny l twole ma tło .,konOl11JcZ:I1O.
~dmocy clltl betrobotnych' J
Wolczyński. P•. minister ośWiadczył, .iź sprawę l
'd ."
'tq wniesie na najbliższe pOSiedzenie rady mi- "
.
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TELEGR.A' 'y, ....

R~2pol'Ządzet11e.

-

nistr6w.
.,~'
Naczel~iI( ~y!lzjału ekspedycyjnego kolei
-:'" Zamawiania węgla. '
,1abryc~no·łod1:kleJ wydał. rozp0.rzą.dzenle~ ab.y
lt) Panstwowa ćentrala \\'ęglowa, War~zawa,
\lr2:~dl1lcy. prac?l!lc:y' wty~ wyd~I~.le :amle~zkt.. Jasna]l! 8, podaje do wiadomości Iż zam6wie~
:w~h tu n~ mieJSC?! a Ole n~ lmJI. y.r~bro?lol1.o Inia Ila węgiel i koks; przyjmowane są na kaidy
tez WO. 101::10 przejdzdu ~rzędOlkotn ] Ich WdZI.j miesiąc najpóźniej do dnia s-go poprz. ed.11i Cg. o
Wai'S2awa, 1.2 (PAT,)
Komunikat szt.
!l0m na l\ol~Jach bez .?II~t6":,.
.
"
miesiąca.
'
gen, W. P.
W CZOHe okupaCjI lllemleckfeJczęsc daw- .
Wołyń: Dl'Obne utarczki patroli WyWiadowłlychmzęduik6W kolejowych, dla oszczęgności
- Włiemlecka pozostdoŚć.
czych
pod \\lojnicą, 30 l<i1mtr. na wschód od
osiadł na w:U, obecnie }Vi~c musi się przesied-. " Na rogu ul. Długiej i Benedykta, na sklepie
Włodzimierza
wołyńskiego.
.'
lać do .Łodzi..
~!liKom. Rozdz•.Chleba i Mąki", Widnieje szyld
Galicja
wschodnia:. Grupa generała Rome ..
;..... Obułat," ".
,
z "leps~rch czasó:N" z napisen1., !t~rot u,nd Mehl ra: PtlŁtole tlieprzyjacllillskle wywiadbwcte zo·
l
'tJ6!!4 'fI 'i. t . r t"·
b
e t dl
Verkauf.
Czy.
. NII' worcu 01., UZ~l'\aJlS en .slnll;!le
Ule
a
'
ł
,.Ole ,czas by go .lUZ zdjąc?.
stały rozprószone Imło VltryflbWa. Ńa illt1)1cn
l i lIkl!lsYt ale bufetu dla lU brak. Ludność
- O pa Iuu 21·
odcihkach sytUacje. bez; zltiiany,
mniej zamożna domaga sie za naszem pośre~ , Orano polaków, którzy nie muląC! innegd
Qrup~ g~rtefał!iRó:twadówskiego l Artyleria
dniclwem lego bufetu,ieby choe szklanką her.. taj~cla wstąlJll1 dla !{awałka 'chleba do policji ńIe~r'zyJnc!e1 'JW ośtrzEiJIIWf\ła SktJ.iłów i Sł~tiiłó
baty moina byłoby si!,} tam rozgrzać.'
niemied(iej, odpowiadają, na zarzutyuezyrtióne wek pod Lwowem; W okólicy B21rtalwWa walka
pałkarzom w "Rozwoju", ze oni t1igdy nie tyta- artylerii. Pt1.y 5dtH1rr;/U titttlHI i1lepr:tyjacielskiego
, .' .
. .' '.
....... !{uny sadownlćtwa I o~ocarstwti.
.nizqwali ludności polskiej i ze te zarzuty do pOd I{ryśtlWicami wzfęw' do nlęwoli 11 ukra,·.Ząpowledźlane na. początek:. lutego przeź nich l1ie powinni być stosowane, gdyz Oni ko~
ińców.
.
'
Koło owocarzy tow. ogrodniczego kursy sado- chaJą kraj i nie chcieliby dźwigać tego Zi\t'illtu
Slązk Cieszyński: ZaWie~zellie btonl zostało
wnictwa i "owocarstwa, rozpoezl1ą' się o jeden na sobie.. Oto ich n~zWislca ]Otef Kawsl<i, Ad. .prr.edtuzb1ie do' gOdz. 2· W /lOdy' Z dnia 2 na
;j "lutego.
dzień później, nii byłO zapowied4iane, a miano- EndeCki I Kow:\Jewskl.
. ..
,wleie w dniu .1 bl11. i trwać będl\ 3 dni. 1_ 8 .' Redakcja. mldlUi~hlil,. ze nierrla reguły- beż
Szef sztabu gencl'alnCIJo: 8zepi://oloi
j 9 bm.
wYJątkóW. Zapewne l posr6d lych pałkarzy' ztIa~
gEmerał dywizji.
,
\Ny[(,tfJdy ...... po (5 godzin dziennie - połą~ leźli się uczciwi, tem wi~cej zadość czyni ich
'*
,czóne blildą z pokazem narzędzi sadowniczych prośbIe.
Poznań, 1.2 (PAT.) Front *P6r1l0ctliY~ Wwaloraz. grum~ z zakresu rozwoju handlu Owo- Owię:denie łabl'ykanłów.
kadi pod Nakłem nastąpiła przerwa. Przewagą,
<larni. •
.,
• . .
.a) W fabryce. Edelmana ro.bQtnicy ltwji>zi!i wtilś- r b '
.. I
.' 6' t '
ZaplIsy przYJmuj0sekretarJat toW. op;r. (War- ciciela z pówCldu ddrlioVJ51 illpótfiogl. PI:) !l cJ a: rozpę"
I~ze ną l1IeprzYJucle a wyr wnałO męstwo naSZAW8, 13&lgutela 3). Opłata WYl1OS1 30 mk. od dzila rópottdk6'I'J, fi Bdeltnana ósWdbodzUct,
'
szego MInierzei. Odzhacza.ły sU: przedewszyst..
o!i101%
' P o ftlbr)'ki Libettnallil prźy ut. PołudnioWel tIt'. ~ ki€!tn .oddziały pozt1a6S1de. ,Zresztą sytuacja bez

I

.'

.

j

. .

przyszli robotnicy żądając Z~potnó~. Gdy robotnicy
Wyllillllywali drzwi, nadciągnęła policja i u$ul1ęła Wszy"

.'

O zn~omooi dla bel, robot. fab, Poznańsko
a) W sprawie zapom6g dla bezrobotnych

--

st\dch.

t 1<. PO~iHtflskiego udała sie
rlelegac)'u zlożona z PP' Wolc;zyns!eiego Nowlc.
"-:Jert
lr' t· , l ~ . .. Ad
k' •

• "

.

.

'

D? mieszkania rabry1;anta A. \Vinęta tltiy' .ul.
Passa:;: .zv:t~Jeta. 111'. j przysz~d 400 t?Pilttiik6W, ządaJ4 c
zap(jtnol;ll. Oddżlał kOńnC) PQHcJI rozpędźl! t'bb()t~

fobótnikó'w fabl'.

.

50,
·,OSi rzyns <legol
amczews lego oraz
jlrzedstaWio,lielą firmy p. L. EpsteitUl do mhll~ter!"
junt przernystu i handlU.
• . De!eg:aci otrzymali zapewnienie ministerjUm,
Aż wydane wstanlł odpOWiednie instrUkcje o tej
sptawie
(\Om/sarlOwi
przemysłu na obwód 16dz.
..

ńlhi~w.

iK

4QO I'~)b?tll{k&-W j1tżyiJyto (lo fahrrylHl t1 11l t3eHiann

DZIelnej n~1 36, celem. otrzymania z\tpomogf.
Intel':,vepJo,:"ala policja, która zinusila robofllikÓw do
rozeJśclo Się· . "
. '.
". ....
.
.
VI.
dO,ItlLi prty aU.c)? PlOtjko.w~lłl~j ,lir,. 85 tQbotnlcy
uWI~zIII CIotkę Wlaśclc!e!€l fabryki WlślI(!kH~go, żądająo
'.kI p. OskarOWI GrossowI.
pieńi(;dzy. J)olicja usunęła. ropotnikóWj a p. Wiślic"
" .,
'
. ką oSWoj)odzila~
,
:
-.Na ko!e~aCh P?dJazdowych.
'''.
,R,o~otnic}' fabryki Wojdyslawskiego uwięzili sYna
• a) DelegaCja zł()zona z radMgo Wolczyn~ 'Własclcwlu,. z poWodn Odl1lOWY l.l1ycltinta zap'otn6g. po...
skiego, kOlJtroler~ Muszyń~{jego
pracownilm' tiCju 11SUI1ęto. tobotrtlkc)\,,', n W. oswobodzi/El,

przy ul.

I
I

i

:warsztató,w lllech~nic~l1ych p. ~zer~ińskiego ~- r~aft~ dla IUd?~Ści.
..
90 mlstel'jum !comunIk~CJI w spra~m 'J? Wydzl~r ŹYWI1?SC10\Vy magistratu. ó,trtYfI'l'anl1 .'
dodatku wOJennego dla praco. wlllI<ów kolejek dO~ U~~ęldUd SPśj~Wlz,oc:liJneli!.o nIlj ftę, postanowll sptzcMf
f d' d
"h lJ 'dl Zg' . p b: .~ Al I
d
awa" u tlO CI I1tezrzes2.0ne W kooperatywaCłl w'
po jaz owyc ,,1-0~ z- _"WIZ- a !~nll.. e-, c<san - , sklepnch następltjąc'ych ~oopcl"atyw:, 1) "Wiosna"przy i
rÓli'-.!(oElstanLvn6w - ~a cały c~as wOJny.
W. Gubernatorsll:wl 06 I Radwauskiei 41. 2) .•Bratnia t
:dawalą Się

zmiany..

.

zachódnI.: ArtylerIa ńielfli~ckaostrzę!~
UWału l<!\tt1iOnM, Orolewc) i tOthrriCe bez skut,Ftb'tl'f

ku. SIlny atak rtlett11e'cld na. Nawą WieŚ pOd
Zb<ls7.tT hletTl krwaWO odparto. "od ,ChwJ,lirte.m
., J
..
uta\,czkl patroli.
"
Front połudnfćlWVtNawsch6d ód Lesz!'!!l
uta:W;ld j1atroj[ idzlahltloŚC

artyledl. lStólbt!

1ita-

Id niemieckie tiaZOlódrt(€! I SoWll; odparto.
Sfwolno ostrzeliwała artyl~rja nielliiecka. Wieczorem z"aatf.lkowaf file Hr"yJ'adel
!!ł/:lt:t"yi11i
sltaI-' "
Ił
II
mi Suimierzyce, portlosl Wielkie ~maty i cofnął
si~ w popłochu.
'

Na' lftt1ycł1 odcinkach spokÓj.
..

'

'.,

Osiatn 7 a am:ddbyc:& teillhn~kii.
.

był

Rzym,

1.2 (PAt.) Biplan z 160!5óbtltt11ód4

wczoraj w 4 i i( (jodziny'drogę z 'Med: .;:~
nU
do Rżt/mu Pasa. ź:r;)wie odbyli t\odtoZ. w w
.
J'.,
.
t'
.'.
wygodnym salbrtie, który jest zaopatrzony
W b!{na. CO. pożwo!iłdOi.!łqdae ól{.olll:te..

'I..

N.32
J'

K,'ak6w, 1 lutego. Rada N'~H'GdGwa Ks. Cle-

Kraków, 1.2 (PAT.) Czesi wprowadziH na

'zajęty,ih prze~ nich obs.tarach sądy dora~ne. Na..
'.
Areutowanfl.il 0dbYWłlją sl·ę w dąl Ś$y m clĄ- kazaU oni wylilać wszelką broń pod karą śmier"
g11. UT.czI) l"ilI) t\r6g~towQIiCze$j W CIf/JifCynie dr, al, Ul'tą~zajl4 oni rewlaje po rulesakanlacl1 ł
MlcheJd~, pl'etfil"iiSl RIil,dy nar, aieS!~fiskjej. Jest ta kradn"l. Zmiliuaryzowali W'l\ystłd~ kopalnie. Czebar4ho nlepollt.ycttly krek Z~ str«H1Y C~It'w, si przywr@ciH IJ-godzinny lilIlti&ń rEil'bo,(lIl:Y i :m111iej·

szy(jgkiego komunikuje.

'

g<lyź dr, Mlch&jd&! pr~2i cały t.h:QS swej działal·
n<JŚd f'olitytfdej f)ył zw&4etmiklem zjlllłly ijglitskopolskiej na5!ąltlul. Widoczl1JIi chodzi Czec!wm

Siludkii

IU'IIpal!hlll

Ware2QW!, 1 lutego (wł.) Dzi~! z1&6JeiJkie·

mu napadowi czeehów misja polSka które. miała
jechać na kongres pbli'ojowy .- nie mo~e wy-'
j~hać z Warszawy. Jedynym tam QbroG.@ij na·
rodu pol~ki1ilgo jut Roman Dmows.ki.

szyli zar~.ik QlI:ienny górnikIPw z 16 n. 12 kOIton, Górnicy 'IV całym kllJJ''''iu rll.B.rwilll!1kim alaslrajk()wliIlf. W9jsko rekwlrvj6 ~'ywn.ie.

lila

&h'~~l1r~U.m.

o ot~ołocenle Slązka z calej lr1tellgencjl polskiej,
Byłom, 1 lutego. (wł.) Bawi tu delegacja
gdyi aresztują nawet takich, którży w ruchu po.
Walki Ifuul Wmsłą.
oficerów angielskich, badając: stosunki narodowo~
litycznym wcale udziału nie brali.
..' .
...
Aresztowafl. d()liOllują Czesi przy pomocy, " Krak6~, t lut~go (w1.) W cI~g?, UbH;!~łć~~ ściowe j ekonomiczne.
czeskich agitatorów, przedewszystklem nauczy-; d.ma ;>ytUąCjll wOJs~()wa na. Slązku me ~mle~l~a
cieli czeskiell. Często przytem od{Zrywają ważną I Się Wiele. Nasze d1;lelne WOjska tI'zymaJ~ lt~N
Poź"GiB:lca.
rolę osobiste porachunki. W ostatnich dniach ~!s!y.w dalszym c14gu. Walka, r~chowa zmle~
. Warszawa, 1 lutego. (wf.) W ostatnich dniaclt
grozili Czesi. aresztowaniem :ion tych, którzy n~ac S!~ poczyna .w walkt Po~yc~lną· D:uch żo!;, zop.,sy na pożyczkę państwową wyniosły 7 i p6ł
zbiegli. W Cieszynie prowokatorzy niemieccy i merzy Jes.t wsramały, . apr0Y:'lzól~a WOjska me ,mllJolla marek. L.więl\szych należy wymienić
żydowscy d~nuncl\lią polskich dc.ialaczy. Zywio- ~o.:tOstj""'1a flI~. do zyczertla, ,od s~utecznetn wymienić: 500,000 Batik łódzki, 200,000 hr. POd
ły powaznieJszo Z ObdZt1 niemieckiego zachowutl/:lłan ~m naszej artylerji wyparto Czechów w tocki, 2501000 browar Haberbusl!: i Scbile.1
ją Sif: na rJl.~le z fezerwlI, .
kll~u mIejscach o 3 l<lm. na zachód. Zdobyły
;l
W CIeSzynIe DtiEltlttlk Cłe!ltyński" tliJ razie I WOlska pOlskie część karabInóW maszynowych
8@lsZID" m
L b fi k'"
,jeszcze wychodzi,l'ale slerąpOW21flY aenzurą cteskq. i.lnl1Y mat~rjlilł wojeńny. Osi4gl1ięto sukces w
'.
. Wi/Z
. . u. e.fiS .~~~III"
Pozą vłjadolnoŚ~IM1i natury 2t1jJęhlle obojętnej, kierunku SmlOradza. .. . . . ,
•• lu~lIn,l lutego .(wt) W cale) ZleJ,n' Jubel·
nlcn!e t'rzynosl
. '
W walkach osta,tnich. zgloął pOlucznik Kotas, Sklej Wielkie niepokoJe. UzbroJeni chłopI napa-.
Lud śląski . włer.zy. 'VI o~t!lteCtne 1!wydęstwo l z, Orłowej na SlqzkU.
dają i dzielą majątki i wyrąbuj" lasy.
.

k~~e~ S~;~~b·ia ~~~zRr;~~~t~~~ :T;~~~l~a;~~rJ:

Głom

tzy/ jal~ nam dOf1osz4\ za~trajkowall.

Ruch antiD2fUlki· 1M Polsce.

sauuiiemlQtllII

Praga, 1 lutego (PAf.) "Cz~ske Slovo«,
lel'aków, 1.2 (wf.) Onegdaj zjawiła: s/E: u dy ..
przed niedawnym czasem zamieścił artykuł dr., relttora elektrowni miejskiej deputacja urzędni1J$l:ie~ht dl02god'III
Voversk'ego o Slątl<u Cieszyńskim w duchu k6w I robotników. Polaków zaj~tych welektrow,.
,Wl:\l':sllJą~a:, 31l,1ty,c;cnfa. .Óowladuj~~i~, :!e kompromisowym. Artykuł jest powai;l1ytn, UI,!Z- . ni z stanowczem żądaniem nytychmillstowego
na protest rządu r61!!k/ego W Pradze nadeszta ciwymgłosem częsidm w sprawie Sląskl,\ Cia.. usunięcia zajętych w miejsl<iej elektrowni Rusi.. ,
wczoral ;~"gQc;\tfnaql1 . pąl~płtl4~lowYdb odpo_~zyńSkiegp PQ~r6d cał~j' powodzi· li:łamllwyc;;b,~ów.,Czecbów i Niemc6w.i '
wiedź rządu 'prlJskiegó w tYm .1~lerl1t1l<tI, !e rząd rozpraW czeskIch.
.
. ,
'.' .
. '11"*
praski gotów fest toztvqaztlG AP€)lę!(ą, Jlkła.dY<'jP;fer Wsze migJsce po.międzygłoSlll'ii· bez- ' . Krat.6w.• 1'.2 ·(w'.). ·W·· ·R''''d''t·e. m, Kr".k.......... ",'
i
b o I" j
l
j' k
,W.2;g~dn.le przyznającymi SIąskqj~szyński poJa~
, . " <i
A uw ... .
w
wo S a
•
ay, który W sWoim czasie wywołał s~l1saci~w! pełnieniu krak. Rady miejskiej. Nie brak czes-·
iN le!ti s!)os6b CZMi, dokonaWsiy szeregu Cze<thach.
.
skich »ojc6w m, Krakowa" pozostawić na' .taj.. ;
'aktów pl".żcmocy, pragną obecnie utrwtlJehia ich
mowanych startowiskac:h I J"
przez umoWę nfltury prawno-państWowej. Ale jm.~J~ O!J~fI~c:r;i6 IbAjk..
...
@,
się ten podst(W nie uda.
Wai's1awa, 1 lutego (wł.). Nade$zła tu· WiSKI':akoW, 1.2 (wł.)
Kral\Owle. okolo ~,OOO
ZfrilFJlIrłd cJ;.d~k~elb.
domość, że Wilson pOlecił Czechom opuścić rodzin niemieckich i czeskich •. S" pomiędzy' nie~ .
fil k 'C'
'" k' W d
~
.mi ludzie bez zadnego taj~cia. Ludzi tych ma
K,.aków; 1..2 (pAT.) Według zeznań je~có~ ;:, ąs . H~styng I.
l~ dn1ó;:)c ta wythaga pd~. zamiar władza internować.
'. eżcsklch prżybyło tut SJłitk ó putków legIom- twierdzenia,
(Ii
stóWcteskiCh, skoncenttowaf1yt;;h juź .prżad 3
..
" " Z w ! l Q m t : f s l w o VII. Poznailsk5emll
tygodniami, 1\ óprócz tQgo [) bataljOfl6w zwyk'. BlIdnp09zt~ 1 1l1tog.o (wt) Doniell.ienia węgier~
p
,
!!o z· ołnie,l'za po 800 Itldzi. Na I~a.· td <fd kompan- Sk'. lego biura korespon dencyjnego. Rld J czesl<o~
oznańI 1 l lutego
łe
_
.. hl ).
t
l '(wł.)
" kPod
b'·tPiłą (Schneide.
•
k wyp' atl aJ' f! 2 karnbiny masz.yrlOW61. W,ś,r6d cże- ł k'
ł
P'
1'"
mu e po acy s 'oczy I CłęZ ą J Wfl z. memcaml.
t:hów dał'e si" odczuWa.ć bttl.k amUI1IcJl. Tylko li °fwatc I ,otrzYf1,1a. z ElryzfI po acel1le, a żebyll . Po obu stronach brała. udział liczna artylerja.
. . G O ną swoje WOJska po za linl'~ demarkacYJ'n
NleW/ty' ftl \' i
. t d"
.
ó-l A '
. . "' ..<I".y ob.',a·w· l'aJ' •.
Ghe>ć do wallti, in. ni Q:luClczOną przez kOlil'leją.
.
"a
"'
co ę 1I S
zlefia
zac łIl1,
aCIle 6.rt j'ot!'.I'''':s C "z."'w\>
Ił"
.
I .ę W mea
ż
d
~,t'
.tołńierze.bli~ się niecl:t~t11i6J. DezQtGją :Iidartają
gam przez po s oe· stra e prze nIe. I<ll ręce 'Lwysię częst~.
. • '.
~
ciężców wpadło 7 armat i wiele materiału WO~·

:kl:Pl~!WSfąż°k:.za:, nfłty~ l"pr~e~

cze~ '~~:~ki~n:~~S~;lk~~!lz::t~k~ł ~r. lra~~sr~~~ Pra~: ~~1/ p~;tj~h~;jjałi~~~~~~~ j~~~/a~~~~n~~·o~~.

W

...!jlt

e''Sjt',t

. Il.
!

!!t~!I~ o~: $~:::-;::'!1!g+\(1 ~~l
k'Yt;:Ii~! dr!!=ł~! ~d==t:ol' dr~kO~
ll!

londyn 1.2 .(PAT.) Reuter dowiaduje się w wało agitacyjne odezwy. ZnaleziClftO
, . ze w czasie prZejSClowym'
., .
Jbn korON
potrzebl1a będzie do strzez~nla interiilsów angie!,
W ~o~ja'

tal11ze

urzędZie wojennym,

mil-

Wlleo;

jellllego.

Krakow, 1.2 (PAT.) Odbyt się tu wielki
ł
dl a zapro
. 'tes tow(mta
' . przec
. i wko n3J1.lZ
.. dOWI..
!" wec
ćtesklemu. Ućhwal~no donrllgać od rzą,du z.mo-

skich armja licząca conajmniej 900,000 lU?Zl.
' . , ... '
. ' . . III
. . .
blllzownnla wszystkich . z~olnycłt d~, t);qm nCi
Tworzenie tej nowej armji rozpoc;!ęło się z dn~eIT! .. , PIIHrogród, 1.lttte~o (wf.) Z polecenia koa- . k~ngr~s, p~kojowy ,wy~łan,a. ~el\,!gacJI. l;J(worze~
1 lutego•. Poza zw. ykły. m żołdem' 0. flcerow. Je I jIJCJl gener.ał plC.'nkm 111la pow. finy gtów. l1odowod:tl'.!.- l nla ~ stol!c~ch pa. nstw. kOaliCYJny. ch ~ł~~by pra~
!dłńiefie otrzymają gratyfikacje,. kt6re razem c~m rosYJskIch sił zbrojnych walczących prze" l' s?wej, oraz mternowam3. czechów, z!H\]dujących
wyniósą 19 rtiJljonó\v flintOW szterIitiU6W..
I clwko bolszewikom,
. Sl,ę w Polsc~ . ł obłożema. aresztem przedslc:, .
...
....
1Il"A.
I\f~w~ii
..
....
I· hlOrstw czeskich.,
.

W,jlillt:id "nSOUs.

.

Paryi,1.2 (pAT, W,ilsOh VI drugltn t~~()drtiu

lutego ma :zamIar wyJecha~ do Stanów.Zjedno:
czol:lych, zkijd jednak Pij p~wnytl1 (;żas!@ wr6cI
tnów do Francji.
~
-.~ęq~Ne

"'"""', .

..$ .. '

ich

1

rf.t'bołmlll

Wiadań, 1 lutego (pAf.) Tutejsze rosyjskie
poserstwo wYPGdzono do Rosji -:- gdyz upra·
wiało agitację bolszewicką. Kilka osób, między
innemi posła !ydaBerrliatli ąresztowano. Od·

Nfiun~ ... hUZlml?,ti~ :-lr'll1jll
. . . f.'.B li1I tlU!l$l
,,'

'

U~J.

. . ' ...

• Z$,ktt$m~ \i!l~i~C2!"'RB

.

" ...

Paryf, 1.2 (Wł.) Na Wt0rlmwelti pośledzeniu:
I<rakO'I/V, 1.2 (PAT.) Krakowska kasa os,;..
ftancuska Izba ucł1Wnllła 400 g~osatrli przeciwko czędności zakupna na własny rachunek pOlską·
.

50 demobilizację armjl.
tl1ot~ być

tyjtteJ.

wyżyslam~

DCInobllizt\t:ja ta
W ct)\ach

nie

agltaciipa.r~

poi.

państw,

na ?}/2 miliona koron.

.J'I
:
u.~~
!r(jJ",,"ą~l1in'il~'lł a19~ł!eeJ1!.>lil.S!.

l'f'fJ

r.'1l

Pc.. ""l:""'iJii iJJI "_~!I!- . ," . l w ó w 1 lutego' (wł.) Za star~niem się baJI'

WI.:a'l!l ij ~rol.'łl'WDII

j

wiącej tu misji koalicyjnej wojslca po!slde otrzy·
budapeszt, 1 lutego (PAT,) W Pradze prt&> ! mały 14 wagonów amunicji z Budapesztu dro,~15
bywa poseł bułgarski Bałabanow, który ,złożył I na Jasło Reszówn
""'.tiI'!lI'

ROZWOl -- Nied1.iela, dnia

L

,J

1919

Na 32

r.

I

ukochany syn Jana i Janiny z Drożdżewsl<ich, student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wychow~niec gimnazjum Tow.
"Ue'zelnia", szeregowiec 36 p. p. 8 l<ompanji (legja akademicka), poległ w obronie Ojczyzny pod Lwowem, w dnIU 13 stycznia 1919 r.
w wieku lat 20 i pochowany w dniu 21 stycznia na cmentarzu łyczakowskim.
Nabożellstwo ża,łobne odbędzie się w dniu 6 lutego o godzinie l t przed południem w kościele Św, Krzyta , na które krewnych,
'
PJ':I)'aci6ł, profesorów i kolegów poległego zapraszają ciężko strapieni

Rodzice, babka, brat

"r~~~~~~~==~::~~~~~:~=~

I•.

,

s,

t

p.

Straty

'j;

pOniesIOne w materjale wojennym

żywnościowym,

pociągowym i drogowym oraz
wydatki na prowadzenie wojny przedstawiajli
kwotę przeszło 96 miljonów funtów szterlingóW
(t. j. niemal dwóch miljonów marek), również do
czasu odwrotu na Korcu. Kwota ta nie obejmuje
strat, ponies:onych przez inne ministerja, przez
zniszczenia publicznego i prywatnego mienia, rek-

.

D . . ·J~a L:90na KaCZm'lrkiewicza.

odit,od:::ie sę ~alobne nabożeństwo \li ko!Ściele Ś~. Krzyża o ~odzil1ie 9 i pół rano, o czetn. za~·~("tll1iają życzliwych i pnyjaciól
!~oa·. ~1lł i ł'tullat ..

· l
Ga le]i.

~~~_~.,~!.!.!.~~~~~,!~!,~~~~,~:,~~!.!~~~~!-!,~~~~~~~~~~~,~~~~~, w~~ie ~wności, ni~cRnie la~w i ud6~

Czesi

ł

III

juź są

ił I

ł'

Gal'leJI"1

śdol6w.

i

~

Zygzaki.

D
'
1 pOCIąg
• 6Y' i
oplero
wys ame czegk'1~1
:zbr0.J~B 12 pOCiągI pancorne .do Gail~jl-;- a mla- pance~llych na Lemko:vszczyzn~ I Podka~pacle ,
Ciekawy ohjaw bezgranicznej n!liw:1Osci,
nowl~Hl .Y:}iOrullku ,PRus~yny " SUCIHlJ Gory.
. z~vr6cąo, uwagę na ~:olq.ce z tej strony n.lebez- : czy ślepej wiLu y w swój rzą.d i jego kłams,twa.
;,km."lom nallol u C~6~hOW .rozpo~zęła ~i~ pleczenst~vo!, choć whldomo był? o nurtujących uwydatnia się nawet wśród redaktor6w najwy"
. IBwakua~j,Q, Muszyny, Żeg!El(h0,wa l~rynlCY na Imjl t~m od, dtuzsz~go c,zasu kn0':Vamach czeSk?-r~s-bitniejszych pism niemieckich.
.
Orłow.- .lt~Y ~ącz, ora,z sw akuacjaPodczerwo- ~I~h. Ludnośc. ruską ?ozysklwano ,apr?WIZtłCJą, i '
"Vossische Zeitung" należy do dziennIk6w,
nego na I..ljl SU~la HOI a-tł~wy Targ.
!al\a ,~.adchodl!ła zer Cze~h, prze~yh(arr:1 butów obsługujących przeważnie arygtokr~cię niem,:ecką.
, . .
• t.
'.
l OdzlCly. Tak.przy\,,~t<?wan~;soble podatny teren Posiada ona dużo z tych sfer InformaCji cen~
. Znowu W1ę,c zostahsmy zasko;z:!ll now~m dla rozpoczętej dZISIaJ lI1wazjl.
I ych zdawałoby si"', że j'est wzorowo prowanajazdem czeslmn, który wkrac,za lUZ w granice
"i uzona.
~,
. "'.
'"" ,. !'''''~~
....----...
lIXWJ___
"'-,!e' M..,..". :,
Tymczasem o smutnym końcu Niemiec nie
t!
łIi
l&
' myślała jeszcze w dlliu 14 WI'xeśnia 1918 roku.
~
~
B
Wstępny jej artykuł zatytułowany jest "Ra"
tunek Francji nie leży w wygranej Anglji'\

,

l'
"2
(.WI,t )'l.JzeSi
, . . wysra l'J,z~ac?l1e s. y
.K!'S":OW,
l.

bibljotek publicznych, muzeów, szpithli i ko-

ll_

I

I

r

Warszawa, 1 lutego (wł.) Pan· minister zowdy się samorzutnie, r. b, i nie wszędzie zospraw \\ ewnętrznych przyjął przedstawicieli pr8\sy. stały jeszcze zlikwidowane.
Nie .naki eślał., swego pro,,f.~r. amu,1Zdyi uwa. i.a
• Ofic.erowi,e, stoj'icy, n51 czele ,mil, icji I,udowej
S o
t
k
C I
~l'"
" Wje S:;I)OWIS o za pI'ZCjSClOwj:l.
e em mim- cIeszą Się moml cni mWltem ziurCll1lem I tuszę,
s.tra ~y~ozw~lanie ,S~jmu., Wyb~ly przeszły że wszystkie, iCh,kroki, bezpośrednie nad czem
,SPOkOJI11~, Sejm Z8jnlle Sl~ dopIero ustawąc,zuwam, zrmerz!lJc; ku temu, aby milicja pa!l5t.samorząnu.
wowa W najbliższym czasie stanęła na WYSOk03ci
O ~,prawie spokoju mówił: Jestto , cizie,lo zadania.
wymagn:ące jak największej pieczy. Napotykam
Ustawa prasowa dnje zupełną swobodę pra, tu na dute trudno$ci głównie z tego powodu, sie. Kary są tylko s~dowe - z wyjatkiem sta·
. że na rachunek tttilicji ludowej zaliczono za nie- l nów wyjfłlkowych.
słusznie wystąpienia, tych milicji, ltt6re zorgani· ł

!
I
!

'
li

,.Frankreichs Rcttung ist nicM Eugland GaWinnett'"
Niemcy stoją już jedną nogą W grobie, fi jeszcze
a naiwnośoią udają mędrców i udzielajl3 rad przez usta
SWOich redaldorow.
.
Są przyjaciele, nie byle !.13lnoni,
którzy wnikają w Ctltość twe~o stadła.
Oto. VOllsische" stęka i łzy roni,
, że w lapy AnSlii biedna Francja wplldla. .
Dobra" Vosaische" uspokój swe łkanie.
Francuz od Anglji nIe dozna niedoli.
Na nic się nie zdatwoj'e podżeganie;

'Lepiej swym :domkom leb lGuopatrz woleJ.

*'

...
oli-

Magistrat nasz wzruslD1y niedolą dzieci
szkolnych, postanowił biednieis:~e ubrać i ztąd
! wyzn'aczył na szkołę po 10. do 12 ubranek.
Zamiast, jedn~1< zawiad.-Jmić o tem nauczy..
rGeR~i~cIkBa ko~onje.
Bolszewh~ka
cieli
tych szkół cyrkularzem, wywiesił w wydzia·
PaI'Yz, l lutego (PAT) W sprawie kolonji
le szkolnictwa w magistracie kartkę. obwie3zcza..
Przybyli
wczoraj
do·
SOsnowca
z
Katowic
uiemiedkh PQstanQwiła konferencja pokojowa
jącą to dobrodziejstwo.
podr6żni l OpOW iad",ją, że w pociągu w Katowi~
oddać te· koionje związkowi narod6w, który
Zdaje się, że nauczyciele szkół elementar..
cach aresztoWd.ta. policja szereg os6b, przy któtwój mandat w tej mierze przeniesie na narody , rych znaleziono wiele pieniędzy w monecie nie- nych zagl"ldają tam raz na miesiąc, a nawet gdy
bezpośrednio zainteresowane.
miec\dei. polskiej i rosyjskiej. Niejaka Sara Per- , zjawią się tam, nie zawsze przyglądają sir. temu,
tig miała wielItą ilość banknotów lOOD-marko· co na ścianach wisi; często przeoczyć mogą n~..
ri:;:,żJ~ie~ie dht !fola~dlll
wych. Pi'ÓCZ niej aresztowano niejakiego Hen- wet tak wdzięczne ogJoszenie.
Dobrze Więc byloby, aby magistrat o swa..
GoailSk, l lutego (PAT.) Dar polaków ame- ryka Wegsche, Arona Rabba i Koszyckiego. ich dobrodziejstwach biednym, pocztą zawiada·
rykański,ch dla dzieci biednych w Polsce już się Przyaresztowanych znaleziono og6łem okolo miał nauczycieli o swoich postanowieniach.
miljona marek.
,
zbliża ku wybrzeżom polskim. Płynie tu z żyw
Z papierów, jakie aresztowanym zabrano,
wnośdą sis wagonów wtern .mleko, olej, stowynika, że mieli oni do dyspozycji 56 m1Zjonów
,nina, mąka, mak, Z tego transportu otrzyma ma1'ek.
Aresztowanych wywieziono z Katowic do
Królestwo 200 wagonów, Galicja i Sląsk 120
Berlina.
Szanowny ·Pan~ Redaktorze!
.
wagonów.
i
W ~Rozllloju« ukazmla się wzmianka o ~zaze!td
Wisła lOilBalli1ęła.
....~''''_=

...

..

"~-"a

"!!!'

zaraza.

.. fil

I,' ,
I

I

Warszawa, 1 lutego. (w.ł,) Wisła stanę.ła pod
W,arszawą .. Na całej szerokości pokrywa ją lód

hanS.
Tragmzny b"U·

I
,

lt
b l.
L d'
, \
ose s WO ,ser ~ ue w ?n yme rozes1alO :
d~le~n lkom anglelsl\lm kOlTIumkat o stratach po
'Iilny.
nIeslon~ch przez Serbję, w ciągu wojny. Serbja
wystaWIła przeszło 700 tysięcy wojsku tj. czwartą
•
I'
• ł
. l ci ś' Z ' l '
'
W::lr:::2aWIl, l lutego (pAT.) Ruble a 100 ~zęs~.~ogo u swej, u no CI.
t~J tc 7by pOI1l?sło
137,00-50.
Ruble a 500 - 132.00 - 50-75 , ;)lTIIC,IC ,na polu bItwy lub w mewo!1 322 tysięcy.
:-133.CO,-25-50. Ruble dumskie a 1000 95.00 i lud:>:!" tj. P?ło:v a , calej ludności m~skiej. Cyfra
;--500;'0':-'. Ruble dumskie a 250 - 93.00 - 50. I ta n,le ob,eJmuJe, Jes~cze dalszyc~ ~tr,at w zm~ąych
Koron I 54.25 - 30 - 35 - 40 -- 45.
J W JJleW?lJ auslqac!oeJ, bułgarskiej I tureckIej po
,
•
.
j
Odw},O~le na Korfu, oraz ludności obojga płci,
l zmałlej z POWOdl\ chorób i głodu w czasie okuI PilCJ'j austriackiej'
'j

,

p

I

•

'

na~iu~tl'apUI"
wYlaśl11ema:

w aptekach,

potrzebująca nastt,pującego

"Tow. Ulzajemnej Pomocy Prac,o'll1nik6\11 Aptek
wystqpiło z żądaniami, mi~dz:y innymI i na·
tury ekonomicznej do P. P. Właśclcieli aptek je s zc2:18
w poczfjtkach gru~niLl r. z.
.
'.
Po dość dlt!gl~h pertraktaCjllch, ob~e. str~ny doszły do porozumlems polubownego, uwazaJąc, ze bez~obocie w zawodzie aptekarskim nledopuszcznlncllI
Jest ze wzgllidów humimitnrnych i ogóll1o.spoleczn}lcb.

w Łodzi",

z arząd

Tow. Wzaj~m, Pom. Prao. Aptek
ł. d z I
w, ~"
II
1'\ S, O~ywatel!stde zalatWJent~ sprawy. vi tyc
dla kraJCl cię~klch czasach, zastugujO ,zewszeclt stroJU

na .zazna.czenle. (Przyp. Red,)

.

-.

~-------,.-:::.=====
!lHlEl PoRilllhfi Slkall"h fMall"f;H!IlI\lWf.

l"rfifj.p\'JnicjI Urz,du Kontroli jVlJar i Wrl,!'!\~lt~,l:li.1,l
~) mk., Ht!~\J JL~illl'W '{

,
MllhtłlllliflOW~, k<jJj11/1IIł'ld lIIff~1ra l.lIIa,~jlJrek ;jfo~ ~.
.,SUly. Z01l{ońka M~łtthwłBÓW!11!l młt, ~ W :doQle.
Lucyna I Jdw!.. K(Jo l!!o W' fi wkt 1l1:1/!./bją 1'l1k. 11
ebrEl f!1 i Q ~b. snlllorCl~lI. Pranc. CYI'atfltlki mk. lltI. A.
j\... paplerośl11~q 8riłirl1~ f'emlątitct IlId Jfr;.wjlliloltla. ~!I'"
il1unt IBtoahnkllek il r". Iilrolmte I ll$ fill. ~r()brne.
.
'TvnuHI;i; Astl6ll111k l mit. i pllt Qrebrn.e 1 Jr;or8{]~ l
00 halorso)' i t.URy mUIlW ~lranl!J;!ltlle!! litaojilh~'w Ant.
czak 50 1(0'. JIlap. I HI klllJII. 1!'ł"lI!ol'ero,
.,
,
:Rommn Preś Il)obl lIi'(IInia.t;eVIIG)ri~.so, Ka:.ńmierz
Prelli 51) kG!'. i 00 lCilIl. lIrUflill)1, MI kOJll. mi.~(I;ją i me'dal ro&yjsk! z uur r. A:.ililtn Krygie:r6wnn zloty kriY"
~yk, Zofjn Krytił eniwll I) platenDwue puel.6!Jlw, d;;:wo, . ele mosiężny, kllb~k srQ.brnl' i maszynkę ,'primu."
n

·im m1!l.., WIllQlaW Ll1lw!łl1dowold
mIl" (\Jł;Jf!1fi1łllW Nowlchll 6 m,k.,
.il5111p",mli; Audl';!IajewsHI
!'lU",
mk., Attioui Sóllll'IlICZ)?k !J lllk, l

a

sr

J6z~f, ~:Iltrko.\\"):::.i li fll.l:::

lc<:nu Ho dl1:!/!!: n 'i',' ,)':J!'! n
obowhp:ali mię ~.,lC.l ,1lJ!'

mę sokladać filO miG:lliElc pO~<')';':h~.'j\ tnv:mia Ql;teill:I@! Wc))"!"
łl.lIwa mk lOOmk.
.
LOIJąi:lnóWtli li: Pal:lJflnic:, 4 ..1:1. BO 9t'd,. 2 i';1:';. r,;'c;.i:,.

M.

1 ~$1'. ilIl'ilł!1>i~. GO kop. miedz., Jad\lltluia L01::1'l I'; vn;.~
l~~k'i}. Dllr~ i wldai@t! oreb., Antoni Pach!llt~l;:ld :;; l'n.
llQ! e dJll. Ił t.b. llrllb. il mk, nikI. 1 m!~ srep. 5 i p,illl {1-IIlt.
!Bladlil ! UllIH.Iląd.illl!. Wllnatil"vfJld I rb. S rll n. , I I'~. mt

lł6J!1. rnIGd&. I l5 swt. 111 GII. mieil:. Gni~J',;'(l fip. :1~ lM3fl·
4e młedll. 12 mk. IiIrebr. i l ots.rę mOl1llfę, B'1'dil~c,l~
kop, fJó i3l'li}b. 00 f. :s reb. l 22 !wp. miech.

i innych miejscowośd \\rielkorosl!.

PrzyjmttJę :z:all1twfenie wszelkiego rodza.jJl, zlece11, 'Wl'<}czellie lIi>lÓW i t. p., 2 odpawied:tinmi
w ciągu e.ciutygodni. .

Nadzwyczajne' Zabl'anie

Olllobiste 2;lIIłQszonia od 9 do 12 przed pol. przyjlnuje.AUfrlill.U
lII!om"._ .. I. AlllIlIlI"ze,i1ill .,N'/I I; millulI:lXlIi:. I.
2

Woźniców

odb~dzie się.

w sali Rady ZWiązków przy. uJ.' Pustej
Nr. 11 ..a, W poniedziałel<, dnia. a-go lutego •.o godzinie
7.ej wieczorem.
Prosimy wszystkich człon!{ó\v i nięcdonk6w,
posiadających pr.acę, o l<oniectC:ne przybycje.
117

2A!li~A\~t

1

Z

jQAIMOHlRI1\:!1I

TeHQfU KIW!

Jr.

.r..tblllla:a, IlUlI:
ZeUwwkilldli!2UIIl'll~S\liiie od Mk; 1 .. - do MU,,. d4.rrl'
męillkie " II! am$ .. - u . fi' 1&.VI

1:11 p$i~~":J oraz s!<óry na pod::szwYI skóry dla szewc6w,
krzyże, boki, karki, cale skóry, wierzchy, chromy
i gemzy,
poler,n:
184-5

JdS1.ont'l do sprzdania, kilkaset
pud6w. WiadolllOŚć: Lutomlerska
Nr. 11, u gospl'lclarza.185 :5

Sk ład SI<ór W. liIERSSTA, Łódź, Sionkiawioz!l 4.
TłJq~-W'- '_ ~~ł

ARW·ofKOy

Biuro budowli wiejskich owocowej
ł..6di,

!Ld. JUI'j'IHiU:~ 11-

~ewl& ofioy.'1I1I

Cll'/:wl!llrll:e 9·-3.

udowa dworów, wzorowych tagr6dwłosclańskich,
stodół, obór; n c 'IM o o llt 6I!l $li .. e' łI1IlP3'!tą~&en6Q1

chielWów,

.t~jni.

lua,,·ników.

,NajtrwaJsza i najtańsze
budowle z pustaków betonowych.
Ml!!uu1!Jlllydo wyrobu dron oamontowyoh i pustakóW,
Znaczny zapas dachówki cementowej i rur cementowych.
Porady techniczne - kosztorysy - oceny --- BEZPŁATNIE

lila 1\i8l1dy i fU\Uln~lf 2.1$0 flllll/llt.

Andrzeja 42, sklop.,
tS8 ':2

Chorob}' weWnętrzne

I

dzieci.

ul. EMiljl! lilio"'.. Ul
.

(róg Wldzewskiej)

Przyjmuje od 2-4.

100 11

.0"".0

~il,:.:~·~~"'~n\:!1
(specjalnie żołądka i ldszek)

ohollllloh:r
Łódź)

ul. Pio!rkowsl<'J, ijlJr, 12(}~
Od 9 -li rano i od 5 do 7 po poł.
136-0

=

.

=

DrobnB ODłoszsnio:

naduszły

tythdniach
elektryczne,

164 1

Elektryczne ogrzewacze mlaka,
Elektr1:czne stal~ y~izatory ~ t. p"

ELEKTRYCZNE

l{ull~~łiiQ

U8. Plictrkowska 165.

każdej"

l1li
, iff

,

H

Łódź,

PrO'fejazd Nr" 15

m.& ff11 X)1 ;\~
~~ ~ ~ ~

II""""

I

I

I!

ł

mlodą, maści bronzowej.
WO-SPożywcz , ewentualni'
Oferty pod "Dobemlann",
., 1 . d b
p
adm. "I\o2;'WÓ,j".!
1l\,pro
onuJ ę rzezu
toWI na
o remu.
"
WidzeWSlw
99, powód
miej'lica.

-i:t~~ ~U~t:~~r:lf~~,~11~~

i

l

::at::::ana, ciepła) i d:9'wan sprzedam. gelicku 15.
285-n1
Piotrkowska 109, Ludwińska' meble salonowe sprzedam. Will-

"K"

I

20"

417-:Z~1.\lQj~I?~QŚĆ w administra~~5~r'"
_ :\ LOdow'da
pokojowa do sprzedanii!. SienkieWic.za a7, m. 29.
O
id .

I lOSY R: ~.

14 pa firmy
zler'"
.zaWiadomienie.
uika 1918 r. z dmojej
l' S I
t l
Ż

599-:2

O...są do na?{,cia W :d;lnieus~~;lni~~;' ;~s Wlad~sta.~
Adm1UlstracJI "RozwoJu, O Dąbrowski jako sprzedawca,
przeto wszelka regulaCja ra..
Łóżeczko żelazne z materacem chunk6w i inkasa przez niego

E P

I

~a

obecnie I?zielna 54. Przy jA
mUJe od 9-12 I od 2-6. 99 '.17
li!
XU
R ty w

Piot:k~~~~~ 118~OI Pi~~~~~adn~i~
~ettie~I:~~il~a~~~~aę~~
~:I:~~~:
576-:5
ścl, przez co sprawdżanie tako-

i

"K\I)iaty sutuczne".

adm!~st~~cYi~~; Łóżka,

materace,

otomanę,

wy ch utrcrdnione. Z poważaniem
Wlaściciel, K• .Matwieje~_:2

dy·

przyjmie administrację wjększego'
Wanową,
krzesła,
s:tafę,
Jf.,1
domu w centrom mIasta t. od sprzedam tanio. Sienkie\i1icza
~ I Nowe~o. Rynku, do ol. GI6U1nej, 59, oficyna l l'ierws:z;e piętro, m.

otworzyliśmy

,PiIJW~lOrl~~nj magalyn oDuwia D. I. IRUIA IDYBI[Cl.
Zlecenia wykonywa solidnie z gwarantowanych towarów
145-1
po cenach przystępnych.

400-2

'lIilka eleganckich garniturów
fi męzkich U1 bardzo dobrym
stanie i palto uczniowskie na 12 SkradZiono, ksią:!:eczkę wkladOo
letniego chłopca do sprzedania.
wą z .M 42939, na imi~ Igna-

;

1

j.

ślasAl'$ki

I Meble sprzedaję: sypialnie: ma-

'Warsztat

000

chonlową, dębową, krzesła, '=»1'lI
Marek posl,a>'.~
stoły, kredensa, oraz garnitur IiJU,
na l Ni Hi!lQ.ll.!,j.
PiotrkoWska 108, Przetdziecki.
520-5
Oferty W Rozwoju pod }(, ,I/..

J

-=========2':~~

l 'Młoda,

inteligentna polka zna..
I ni )ąca dobrze gospodarstwo
ukiernl.ex
zatotę do i miejsl.de, .takie i wiejskiespólkl, lub odkopię. Wiado" pragme ob}~ć posadę w samo"
mość, \ilidze1llska 145-11.
I
dzielnym zal'ządzie domu. Oferty
. .
412-2
~Od OlA. W.u.
5!5-1

II C
I

'
ą piekarni.

powodu wyjazdu

do sprzedania P,otr..
Z
kOlIIska Ni 79.
-1

401-?4

4.

,B

i

427-1

&fupię Dobermanna, sukę stur!}, SPrzedam dobry sklep wędlino-

1401!!..:i2.

Chustki

l A• ur;:;d~TIc

potrzebna służąca przychodai.l
na caly dzień. Nawrot 8 m. 8
fron 4-te pif,;tro lewe drzwi.

n lub

qferty w J'oz\lloł~" uprasza
l su; pod "A. ł". 1919. 590-:2
I
Zawiadamiamy Sz. Klijentelję, iż
Łóżka, materace,st6l,krzesłl!l"
• fotel, otomanę, biarko, feźannaSlzą pracownię z ulicy Sredniej ]i 24
kę, kredens kuchenny, gabinet
przenieśliśmy na
'
maty, sukno ~ranat sprzedam.
Karola 8, m. 1~ lema oficynn
ul. Konstantrna.ską M 2, . piętro.
425-?5

. .

zastępk::mcję,

569-:2 .

402-5

"

złożyć

Oferty pod .Handlollliec".

, Akuszerka Nowakowska mles:t-

w 5 i 10 li~r. syfonach,
beczkach I butelkach
. Z dostawą do prywatnych dom6w.
.
1
Przedstawiciel na Łódź i okolice: E D WAR· D L O R E N T Z
.

Może

redens, stM, krzesła,
lóźka i kołyskę dziec,inną· Piotr"
kOlllska 225-5, l pIętro front.

Pilzsńskie i Bawarskie
.

andlOWiec poszukuje posady

inkasenta, Itasjera, lub
H
stwo.

mo,

III

poleca ZNANE PIWA:

fi

F

ta.. I
I AJ Meble
' k różne -'przedam
.. "

h ~ h I"
a~.rgUSCI ~C ICSh.!e

f;tokoik 'umeblowany z Osobnym.
r wejściem, możebnie w pobliża PiotrkoWskiej, AndrzejSl, poszukuję .. Off. w "Rozwoju", pod
407-1
lit. nB, A.u.

ortepian w dobrym stanie do
sprzedania. Nawrot 24, pruwa
421-·1
oficyna parter.

ślubne duży
różne fasony,

, "Alpagaicajgdub.

do ostatniej kro p U..
r.łówny
skład
piwa
Tow, Akc. Braw. Parowych
'"

289-?1

~H~!i::l~k::J.: ~: :~;r:ń:o~~9~;~

I"

_,śrnjeniite

III!

Obl"ączki

l!ł'yk$ztakeniem.

1.

ID.

na Bluzki i spód." 8"

n

:nożna mieć piwo doskonałe. tak pełne
smaczne, jak najświeższe z antałka.
L

ze sMry

~itaoyjnej

gWerancją

ch';iii I :

I

!l."..

~a

Łęczyllkim,

lIOS mórg ornej ziemi pod ~(: proszę . składać do "Rozwolu"
2300-,,)
'Nem i .4fJ mór~ dolmlj łąkI. :i~~ pod ,.M. '\$[,".
wy l martW)' Inwentarz, t. I. 20
dolm:e utrzyman)'cll krów, f sta- ll'iokói umeblowany do wynajęcia
dnik, 15 jalowi,zny, 7 koni, trZG- r zaraz. Fiotrkowska 118, l
da, maszyny i wozy. Bliższe pi~tro, gdzie "Kwiaty sztuczne",
587-:5
szczególy: Łódi, ul. 1\nnv Nil 50,

M. wybór,
za zloto 56 próby;
od 40 marek para. W mieszka·
niu prywatnem, Brzezińska 10
Jan Placek.
44-2 '
M '" Resztki najtl\niejsprzednM.M. je H. Srebrnik w Ło.dzi,
"'4 2.pl'ptro
fr. Ło"
.
P iotrkowska "
kiećt.nn bekiesze! barki odOO mk.
'!'
na Ubrania ucz. .. 30 u
" na Męslde
"55,,
"
na Dziecinne
n 14 v
" na Spodnie
"20,,

P~w~lg[hne IOWarly~t\YO

W k;~dym domu i w

Ci

A•

z

R, Ts

Oshheii'!!ł

A• Z_łówki

;:

v

dzierżawa

1lIlHe,
pllzego gatlUlku elllstyozne, mo;
cne, nieprzyjm"jące wody, które'
można przYbijać drewnianymi
gwoździkami, jak naturalna skórę. Dla przekonania o dobroci
Slatunku skóry, każdy może o·
trzymać par~ zelówek za 4, m.
50 f. Ł. KraglancId, Cegielniana
.»26 front. II piętro, i A. Kiwman
Długa .J\Ii25 front, m. 6.
59-:2

Piecyki elektryczna,
Żelazka

li

III

Jt· A·

wielkim. wyborze:

W

..::
::::
olwark.
w pow, OSZUkuje j6kiejkolwiek posady
19'20 r, Pbiurowej chlopiec z 2..u klaF mk, 180,000,do do14 Ilpc.:a
Oferty
odstl!Pililuia: sowem

ROZWOJ- Niedziela, dnia 2 lutego 1919 r. '

- - - " --lA dam 'Wilk ZIiIgubit legitymaeję
Ho chlebową wraz z kartkami,
wyd. nil 5 osób.
40S-~

I

FranCiszek

potrzebny, do terminu. ~ M"meMarie-Wieszczkn RadC'. .hłopIec
Orla 25, stolarnia. 502-:1 ..
wfińska 6. Hiromuncja, kuba•.
.,
listyka, grafologja podlug pary.

Grzelak

kartę węglową·

:za~obU
413-1

-. Bedka Wodnik zgabiła paszport
o wynaJ.ęcl8, od zaraz, lUD. 1 S.klCh okultystów. Przyjmuje od U n,iellliecJd, wydany w Łodzi.
kWletpla. " pokoje ~ ~uchntą. 11-2 i 4-8. Święta od 11-5.
425-1
i wszelkI erol wygodami. Plotrko· ,
. 595-4
--------'---:;;
'\\laką 292.
588-?5·
"
•
~amuel 1\bbe zagabit "gewerbe·
'.
• ". " Maszyny . do p. isania kupie ~ rolle" wyd. ZII, Jł 25252. _
rzeWo dla stelmachów suche,
"Underwood", .Remington~
418 1
"'" sz~.rychy j t. d. sprzedaję,. polskie rosyjskie. Piotrkowska
iśnieWska
J6~.fa
zgubiła
:
e
,l'rancIszkanska lł 41, H. W, 17-58. hotel.
404--2 .
kartę od rosyjskiego paA.• angn/l se.
545-2
szportu, wydaną z fabryki L.
eble różne pianino kasę Geyra i niemiecki paszport, Wyobrze prosperująca mleczarnia
ogniotrwałą sprzedam. Piotr- dany w Łodzi.
416-1
zaraz do sprzeGania. Wiado- kOlllska 189-9,
426-:5
mość W IłRo~wojuM.
576-:-1
------------~--------gUbiono portfel Wraz· z pienię
~lOchoroby oczu
codziennie cilr. Garlia\skli
dzmi (744 mk.), oraz paszf,'lort
~1IJ.s.121/2 chor. skórne i wener.
..
d .... OutlldewiclII:
Dnia 5 luteSjo odbędzie się ze- Meble ~. trzech, pokoj6W i
11-12 chor. wewnętrzne idzie- .
branie robotników fabryki'
kuchm Jak to: kredensa, oto- niemiocki, wydany ne imię Herclnne (płuc i serca)
Jf
dr. (hllieokl
Miller i Zajdel o godzinie 10 i I dany, stoły, krzesła, SOfcl, lustra, mana Tarnowskiego. Ł.aska\"łY
dr. Ługowskl
I pół, przy ulicy'Pańskiej
96.
(Ylllan, lampy elektryczne i ma- znalazca zechce zlllrócić palowę
12 · choroby k.obiee~JI
. 1~1 chor. kobIece l chirurg.
"
dr. Artyfillltiewicz .
595--2 ,szyna do szycia do sprzedania. wyżej wymienionej sumy na ul.
409-1 w
lal/"..~-P/2 chor. uszu, gardła i nosa
71.
d ... C:a:apUoki
I ----------~- I Tal'go\l)a 26, w oficynie, mieszko Brzozową 4~
codZiennIe
sprzadania bilard. Wjado~ 24.
_ .42~-.:1.
aginęła karta węglowa na imię
1-! ehoroby lIlewnętrzne
(próczśro- l1li ... Ruegell"
mQŚĆ "Ił T..wie Wzajemnego
- Edmunda Mader .l\l. 24591
, dy i piątku)
" Kredytu w Zgiel'zu.
594-2
I I\Bnuczycielka pOlskiego l11!1jesz422-1
1-2 chor. sk6rne i wen er,
codziennie dlr. SIulIsiewlIcz
• D'ł cze kilka. godzin Wolnych
~5
choroby nerwowe
środa i piąDO st>rzenanill. zakład fl'yzjerski. o~erty odm. "Rozwoju"" \Ilarszatek
dr. Mittehlliaeł9t
Pnbjan'c
T
ń k
7.6
WIanka".
527-?2
aginęły dltH'!' paszporty wyd.
.--:........
chor. kobiece i cl1irurg. codziennie d ... Marx
I e,
uszy s n o '.
przez wladze polskie W Gra)2-3 choroby oczu
"
d ... llIłIioho!ok;
;
1580-1
d
i~~eligentnej osoby pragnę 'bicach pow. Piotrkowskim nil
. 5-4 choroby skqrne i Wener.
II
dr. Sba'llWo'liil'clI:::til• . ."
,povwr.'~ć k0111»ersacji języka imię FranciSzka i Marji Świer. 2-3 choroby chll:urgiczne
li
dr. lIiloidi:UH'~c'
(DO kompletu popoludniowego meltlieeluc!:iO,
oferty czyńskich.
414-1
1
&/,-4 choroby kobIece
dR'. GcldliulIllłejj,o
POczątk~wej nauki przyjmie proszę skl[\cl:!ć ŁaskawG
w administracji
, 5-4 ello/'. wewnętrzne i dzieci
11
dr • .»oldol
Ślę jesze Itllka dzieWcząt. \iliaI
domość. Skwerowa 10 11 pi<;tro
_"Rozwoju", pod "Konwersacja". zgUbiOno kartę w~glową wyd.
I UWAGI: ~) Leozlllllca otwarta cod:deń pll'ÓCZ "wiąt.
i m. 6.
' 410-2 '
_ _ _~........_ _ _5_7-_4-_2_!
na imię Józefa Chuśialkow.ski ego.
. 410-1
2:) POII'.lulia al mikt. «I!ll'eracjCll li Oll'Hlłll"lIIl111kii we;Z0U" ,-~-------....:....-=BtBego r!l!ld~Qlj!UI - oi!ll IIIn'11G71wy.
75 O If'IlO wy~ajęci!l jeden, lub dllla oowr6ciwszy z Rosji otworzyłam
aginęła karta węglowa V?9d.
U P?I~oJe, przy chrześćjańskiej II" pra~o\\)nię sukien i kostjumów
za N2 2837 ua imię HeUlga.
_~
J""'.'('.""-"''''''''_"'~B"""''''-~''
rodZIme: Elekt"'"
ść"
~c !t:i;;;:~}~'i\jy~W~~f~!'
',~.:H:.l;f;~ ~}\'$1'~~~lll
<J'czno,
wJ'go dy. damsklc~, przy al. 111Adwańskiej Dąbrowska 25.
415-1
--'-_:M,~"",.·,@i,'I!!'~u-,:~.@ijL~ --~~a
'Yólczallska 109, m. 5, rozmóWić 69, . I PH;tro. H. Watlilewska
Sl~ można: skład apteczny . AnPolecam siEi Szanownej Kliieteli:
~:~~
!~)''I!l
drzeja 2,
420-1
379-1
\~~
',~

F~sony ostatniej roodYa D
~.

~ ~ ~§S§B~~
;
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Wydawca Wilctor Czaiaws(d.
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S. CZi\iewskieg@.

