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TELBPON 28.
Z WarszaW,9 ł z biur ogrosz. mrsz. ogłoszenia do ł1Roz'WojutJ przYjmuje Wyłącznie ~efltf'a'ste bhlf'o o1l ł asz:c.
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Środa, dnia 27 sierpnia 1919 roku.
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sr. 27.VIII
Prz. r. św. Kadm.

teksoie 2 marki, za tekstem 65 fenigów, nekrologi ,l marka za wiersz petito\vg, Dl"o'!Jne ogłoszenia' lOfen
Oglosz~nia zamiejscowe 10 procent drożej. Artykuł" bez oznaczen~a honorarjum uWaża Redakcja za bezplatne.
Motna %cmawiać "RozW6r~ <'fi PABJA.NICACH up. Groł>Uńskiego, Nowy Rynek, Kios!t; w Z:JIERZU u p. Lactla, Kiosk.
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li D.! :G~~~~S~~U:~:CZ"~~~S~~,~~~
maszynowe, 15
wZl~h~1~b~!o;e~a~~~,~~
do mewoh r'

r

kOnI l

Ofl"

f cera i l O żołnierzy.

.
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(Ofiojalna wiadomość.).
ł fla drodze do nowyoh gwałł6w.
War'slawa, 26 sierpnia. (PAT.) (Godz. 8 piechoty, 3,O~ ~onnicy oraz kilku ba~erji ~zi ał.
Sosnowiec, 26 sierpnia. (PAT.) Z, K~towic
Niecz.)•. Rada najwyzsza Siu w Paryżu poleciła
(\ilczor~! WIeczorem po otrzym~mu tej de-I donoszą: Yl dniu dzisiejszym weszły·w życie
marszałkowi Fochowi przyszykow~ć korpus ek- peszy wydahsmy dodatek nadzwyczajny).
zf!1ieni o.ne przepisy o stanie~blężenia.§, 4 po ..'
!pedycyjny na Górny Słąsk. dozony z 20,000
włada, ze kto w walce zostame SChW,Y any z b,ro,.
-.
nią w ręku będzie natychmiast rozstrzelany_ Woj ..
ska, znajdujące si.ę w wałce. jeżeli przy spełnianiu
brzynależność
karwińskisgo
rozstrzygnąć
swych czynności urz~dowyc.h (Amtshandlung)
T
'ł.
natrafią na op6r, nie będą potrzebowały się ·oj~~
(od ViL korespondenta.)
ł ~<:ływać do są~~w doraźnych: Jeżeli będą w~ię~i
•
Jeśli wiadomo5ć ta si ę potwierdzi, może .to . Jency•. wtenczas
będą m~~h. być rozstrz~łant;

l .

I

okrogu

-,

Parył, 26 Sierpnia" M6włą

~e sprawa
"Irank Sląska CieszyńskIego została łUZ rozstrzyq...
~
nieta
przez odpowiedni e sfery koal'"
lejł. W.spor-

b -' 'ed ne' r07wi~1:anie pokoiowe tego zagadmeYt.;. l Y
~
J
nJ"a, ,..rtdyz' na dobrowolne odstąo, ieni e tei, ziemi
polskiej czechom, Polska nigdy się nie zgodzi..
lJ

nym' okręgu karwińskim, który dzierżą cze~slł m~

być 'p.~eprowadzo~1 plehiscyt ,
- - - , .

nI;

f lecz .wr.a~ z materJatem obclązaJCicym orJdamsą

l
f

dOWl wOjen emu

n.

.

na,aścl.
• Krakó..w, 26 sierpnia. (P~T.) Walki' z .,:,&Q.

Dalsze

- 4 " , ~zIałamjGrenzschutzu

::z:z:

larrłab'lU
e. 'l' Dabrowsk-łm

.StraI1K
. ' "W'

,

b
1
p e ISC,yl. I

ma

tUt.

t,

' 1 ' . '

skon'czony' ,
'

trwają

w dalszym,

CIągU

~~t~o~ali~jim;e~~~k~ezuC:~Óskl::~~acś~~o7~~;
niemieckie co~zie?nie przełatuj~ gr~.nic~•. · Na ..

II

la proc pod~Yłłd~ła'" pn'lIWarancjl zwlqkszenia ':Jydajnoicl prac} 0.25 pr. ) prz.ykł~d w. D1edzlel~
,

~

' l I

po połudmu znt~ył,sle na.d
DZIedzIcamI areoplan do 20 metrów lostrzeh ..
wał' nasze placówki z karabinów maszynowyc~
łłiemcy knuj,.
Cieszyn, 26 sierpnia. (PAT.) Z~i'lowłe

·,ł

(Od dssnego korespondenta} .

Dąbrowa Górnicza, 26 sierpnia. Po długich

30% podwyżkI pła~, ~~amia~ za co gwar~ntują
zwiększenia wyda'~os~ł, pracy o 25%, .gdyz d?~
tychczasowa wydalnos~ bYJ.a tak., z!llkom.a, IZ
przy dałs~ei tego rodz~J u O;)! eszdłosCl grozIłaby

dlkakrotnje przerywanych rokowaniach. wczoraj
) godz. 11-ej wi~cz. główny inspektor pracy
ni. Pr. Szo};:al żawarł z!l straJkującymI górnilami w imieniu rządu ugodę. Górąicy otrzymają

o

oła

powstania. na G. SI sku.

Po~słanie z.ycię.k~ p.ozszerz.a się

H06ver w

•

..

•

z Raciborskiego zaznaczają, ze niemcy gromadzą
krajowi wpro;t niesłycn::lOa katastrofa węglowa. j nad granicą wojska, a w okolicy PszC'zyny oIti~
ką i lekką ~tylerjo.
.

..

ImlsnlU

.

enłen1w

.

....

.\

Komisja koalioyJna. .

S1lsnowiec, 26 sierpnia (PAT.) Dziś prz~
specjalna komisja złożona z oficerów\
angielskich i amerykańskich dokona.ła ogłE:dzin;
dokładnych .na?granicznego ~ terenu między mor'
południem

.dalej.,
1/

Nie wOJs:łła Halleraz

,
Warszawa, 26 sierpnia. (PAT.) Jak się l
z wiarogodnego źródła dowiaduj emy doniesi e- f

stem Szopemcklm

ił si

a

CzeladzIą.

•• k

t.-

, okupuje Gli! Sląsk.
' a a mleJs a s o 10J.
"
'
(Od własnego koresp.)
Zurych, 26-go sIerpma. (~AT.) Radjo po:n. 'I nie jakoby zamierzano udzielić z armji HaHera J
Warszawa, 26 siempnia. Dziś. o gadz. 6 .. ej
loJecnno Hooverowi, aby wYlecha~ ~o ~erhna b!lt~ljOnYł k~6re pod wodzą ofk:er6w. francus.. ł wleczor~~ .ó~b~dzie si.~ uroczyste posiedzenie
,8lem porozumienia się z..rząd.em m~~lłłckł.m co J kl~h wyruszy~ "mają na Sląsk: G6rny, me odpo- I Rady miejskIej w sprawIe Górnego Sł~ka.·
O przyspieszenia okupaCji tSJ CZęSCl Gornego l Włada prawdzIe.

i~ąska, w· której

ma

8i~ odb~ć głoS?wani~.

Zda.. {

I

'Powstanie wzrasta.

Hoovera, al"UpacJa Sląska l est Jedynym ł
...
~
rodk'
.
d . ść w la na G6r.. i '
SOinOWI8C 26 SIerpma (PAT.) Luzne od..
,
:lem, zapeWn7,alą("ym wy tlJno
ęg
działy powstańców nawiązały ze sobobą tajny
:Utr' Błą SkU.,
.
kontakt, skutkiem czego akcja stkie się bardziej
- h' k
celową i skoordynowaną· O iNumi&błu ruchu nie
Nle C Cą O upacJI...
~ moie być mowy,. g~yż pomimo sa~o:hwalczych
Nauen, 26 sierpnia. (PAT.) »Vossische L~i- t k9mumKat~\\' .lll~ml~cklch.o. stlumlemu. ~~wsta..
l~g", om~wjając inf~Imacie,,, Tern ~sa" o malą~ . ma ukaZUją Sl~ ,dm. następnych k<?~u~H\aty o
eJ. nastąpIć okupaCjI Górnego. S)ąska przez J nO,wych potyczkach, 1, nC!wyc~ ,ZWYClę:lt\, ach. /ojska ententy dO\1i,'Odzi" że ,okupaCJa ta stałaby j \Vsr6d CISZy nocnel słychac. Vf przerwach kuk
I sprzeczności z traktatem pokOjowym. \-\lojska ł armat, a n"B.wet terkot, karałllnow maszynowych.
,tern

l

f

I

f
f

Utworzenia
Komitatu
~,.

Gorn~słązakOm
"I,

!

ł

'ł'

lIanifestacja solidarlloaoi lI.reulowej;

-

aD

.!emieckie pokazały, że potrafią spro3tać zada· ł
,lU j zaprowadzić porząQek i ład (?l) a zresztą l

.., 'Zwyni asi_o
.' ,

....

.

p0ł113ey

wsali Handlowców Polskich (Piotrł kow~ka Nr•. 108) odbyło, si~ organizacYJne zeJ

.Wczoraj

l b~a~le Kom~tetu Pomocy, ~a. ci~rpiącei łud~~ści
ł Sląska, . na które przybyb, !lCZRł .przed~tawIClełe
! W,szYStklCh, warstw społeczenstwa polskIego ora,

ł władz i wielu instytucji•
Zebranie zagaił komis,arz rz,dowy do spra,.

I '

jeńców' i uchodźców p. Chwalbiński, który przed~
ł większości kopalń podjęto już prac~. Wobec
Sosnowiec, 25 sierpm~ (PAT.) Otrzymaliśmy i stawił całą grozę potoienia ślązaków oraz; ko.
ego usunięcIe woisk niemiec.kich i zastąjiieme i niespOdZIewaną \viad')f!l0s~ o walkach w pow. J niecznośćnatycbmiastOwej pomocy.
:h przez wOjska ententy wywołałoby tu wielkie i łublJńskim. ,Nocy dZI 5\ieJs lej większy oddział po- ł
'Y[ czasie dyskusji wyjasniono, iż w mieś~
anteP?k?ienie, a me poprawiłoby wydajności w5tańc6wStoczył żaciętete w~·dki z .•Grenzscbu- . ł znajdą sic:: pomie5zczenia dla Wielu uchodicó'N f

i

IrOJuKC11 w~la.

l

• lUm"

llłi~

Piei.\arami niemieckimi a

Dąb"

będzie również naltżyta

oJieka i

pomoc..

__ ł3.0.ZYI.Oj.::.S._r_o_d. ~,_~i.__a.._2_1 si~rp~i~~~l~ r:,---::-.~.,~,:-;-~..c:~.

!!!:I:====:==::::::..::=n=~-==S====~5==~~:~=~~~==.~.~I!*:="=::~==-=--

Naczelnik Zbrożek zaznaczył, iż pomoc ta
będzie zapewne potrzebpa na kr6tki tylko czas ł
lecz jest za to nader pitną, ~dyż w Sosnowcu i
na całym pograniczu leży ludność w golem polu
i bez odrobiny strawy.
Uchwalono utworzyć natychmiast Komitet
.pomocy z delegatów tutejszych instytucji społacznych, do którego zaprojektowano przedsta·
wideU miasta przezydenta Rż€wskiego, Łódzkiej
Okręgowej Rady Opiekuńczej, inż. Wyganowskiego i Rady Miejscowej - p. Kaizerbrechta,
Komisarza."pańslwowego Urzędu do spraw jeńc6w Chwalblńskiego, Narodowego Związku robotniczego Cianciarę, Komisarjatu pow. łódzki
p. Kieszczyńskiego, naczelnika policji państwowej Zbroika, ameryk. kom. pom. dla dzieci inż.
Wąsowicza, Rady Okręg. polsko Związków zaw.
Krupeckiego, Domu Ludowego magist. Groszkowskiego i p. Surskiego, Stow. nauczycielstwa

-

I.

_~._

__ ._ . .. ~_. ___

.

Nt.22~

p. Woiakowskiego. Stow. Techników inz. WagByć :nofe .. i~Itro przyniesie nowy Z'W
nera, 'Minist. opieki spol'ecz. i D~ac'y p. Lewan- tej. spr,aWle, dz!s ;le;1nak dop6ki .K)nwent ';0:
dowskiego, duchowieństwa katohcl{1eto ks. Ma- . r6w. lub ~am. Sel:n ,~ogIądu swegónle . e:
Iinowskiego! ewang. :- pasto.ra :~~~dla:~ha, uchwała d oaow;ązu,e nar6d.
ZIIl\
Urzędu WalkI?; lichwą J s'Je!{. p. N<tlr:sz;(le,v.,,-zl.
..
Polskiej partii socjalist. d·ra K?!Jci~skieg?, Polm~
skkh Kupców i Przem. N?~;~5!'~lg~lego.} Sto.v. I
1.
.
l
Pracow. Handlowych - Pielhr3, Cnrzesc. De~.,
Adamskiego. Wreszcie. uch'.va;O~? zapro~~c 'I .. k) Na wcz?raisze 11 p05;edzeniu Ra
dele~at6w: Stow. Koła Pole" ~w;ąz~u Katolt~. sklej przewodnIczył Ant. Remiszewsk. dy Il!
Kobiet polskich, Tow. le~arskie:!o l Stow. Je- ł·
Zasadnicze debaty toczyły Si"l.
karzy polaków, Zjednocze:1!a N3.rodoweg0, ,?-w. przekształcenia szk6ł ŻYdowskich i\% S?ra
pracowników skarbowości, pracown. kolejek, ue sZ!{Qły powszechne z Językiem WYkr e
Resursy Rzem. i i n n y c h . .
polskim. Obszerne sprawozdanie za~'d~
Na tak zorganizowany KomItet, kt6~ ma. w numerze jutrzejszym zaznacta'ąc, 't leg
prawo dalszej kooptacji, włożono obowlą~ek przekształcenia szkoły 'żydoWSkl~i prl ,sp
organizacji natychmiastOWej pomocy dla me- stała iectnoJłośnj~, zaś przy UChwale~~ęla
szcz~śliwycb.
kształcenia 4-klas6wki niemieckiej na
l k~pi~ck, ..z 3 k1~s~mi wy~szemi, radni ~

l
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.0botaU.: C6i"hośląsld i robotnik Zagłębia. Pat ...jotyzm na Śląłłkll.
tak łatwo zdusić. Co na to ellt. .ta.

PowIrianie

nre da .1,

"Kiedy robotnby Zagłębia Dąbrowskiego- sce komisje, a spokojnie patrzy na maltretowapisze ~Kurjer Polski"-trwali upornie w ruchu nie wielomiljonowej ludności.
strejkowym, podcinającym byt ogólno-państwo- Czy ksiąQt poseł wiedział o tern,· że wywy-robotnicy g6rnoślązacy 2.erwali się do walki buch nastąpi?
o wolność ze sztandarem biało· czerwonym. Nie
:-. Wybuch nastąpił zupełnie niespodziewatak 'dawno jeszcze na kopalni sosnowieckiej nie. Dopiero w niedzielę o godz. 10 rano otrzy"Renard- powiewała . chorągiew bolszewicka małem wiadomość. że Sląsk powstał. .Miara sie
": czarnemi napisami ponurej ideologii. I r.obo- przebrała, gdy w Starym \iTieluniu Niemcy chcielnicy Zagłębia Dąbrowskiego patrzą chłodne mi li wywieźć księdza- polaka, gdy w Mysłowicach
frenicami na przeciągające oddziały powstańcze, "Reichswera" strzelała do robotników, kt6rzy
na robotników naszych na lewem ramieniu bia- l przyszli po wypłaty, gdy w Ralembie pod Katoto-amarantowe przepaski i trzymających w twar- . wicami żołdactwo pruskie otoczyło probostwo,
dych, spracowanych dłoniach karabiny.
by aresztować księdza. Wówczas lud rzucił się
.Dziwnym zbiegiem okoliczności spotkały się nieomal z ~ołemi rękoma na prusaków i zdoby'ze sobą te dwa światy tak bardzo odrębne w wał karabiny, kt6rymi walczył. Zdobyto natychhej ideologji i swych dążeniach.
miast kilka wsi koło Katowic, w pszczyńskiem,
Nie ma pomiędzy nimi ani iadnego wsp6ł- rybnickiem chłopi zagarn~1i więks~ą cz<::ść poHziałania,' ani porozumienia. 'Mijają się oboiętwiatu.
~dko ze ~bą rozmawialą.. Jedni l drudzy
- Jakie wr~enie wyniósł ksiądz poseł z
lQlpełme ae:n mn:m zaprzątn!ęcJ.
. . rozmowy z misją amerykańską?
i< .. Czasami m01.lla schwytac urywek dzIWnej
- Muszę niestety powiedzieć, że od pan6w
tozmowy:.
.•.
z misji amerykańskiej wiało poprostu lochem.
- . Cz.emuz to bar~k~Jecle?- pyt,a G6rn<?~ Dla nich początkiem i końcem sprawy jest tylko
.
łJązak l~kl~goś .roboclarza. przyglądającego Się węgiel i jeszcze raz węgiel. Nie widzą zaś wcakrytyczme Jeg~ rynsztunko~1 wOJennemu.
le, że nad lud rlOścią pOlską znęcają się okrutnie
barbarzyńcy pruscy.
A 00 s!rajk. -:- o~poW1ada tamten.
..... A me wle~le,ze Polsce wę~la. trzeba.
_ Jakie pragnienie wyraziła misja?
- J! no~traJ~ powtarza raz !e5~cze..
- Aby lud wrócił do pracy. Rozumiem po• Chwila mIlczema: Patrzą· na slebl~ Wre~z- niek~d ich stanowiska, kt6re opiera się na potle na ustach...zagramcznego zwol,e~mka. ,,!DIE:- glądach Hoovera. Ale niechże i oni nas zrozudzynarodówkl. pocqna drg~ć złoshwy u~mI.ech. mieją. Nasz robotnik znany jest jako bardzo
pracowity, umie Fracować. Jego wydajno~ć pra. - Ano ~gnab was Mlemcy ,z SZ,oplemc.
- . WygnalI:- krzyczy "Gor!1 0s1 ązak" -:cy podniesie się, jeżeli do:;t~anie jeść. A chęć do
s.ygnah, ale my ]~sz~ze t31 m wr6cImy, a ty mI pracy wróci, jeśli ustanie prześladowanie. Wolkracz sa~r~menckl plerom«:-..
. . ności i chleba pragnie robotnik -wolności po tąI
Wł~sm~ przed bud~nklem, w kt6~m mle~cl da. Od Horsinga jej nie otrzyma. ~olności nie
S!ę kom~sarJat Na~zeJnej Rady Lu~owel ustawl~a otrzyma dopóki na ziemiach naszych grasować
SIę świezo zorgamzowa.na kompanja z u~hodz- będą bandy rozwydrzonego żołdactWa pruskiego.
CÓW~ Myśląłl;>ym na pl er~szy rzut .o~a! . ze to Dlatego też słusznie żąda usunięcia Horsinga i
grupa robotOlków, , wracających z cH~~klej pracy. wojska niemieckiego. A kiedy to się stanie, bęAle nagle pada, rzezka komenda:
dzie i węgiel, o który koaUcji tak bardzo chodzi.
- Ba:zno~ć l. .
. .
Czy można Się spodziewać, że powstanie,
. ~regI ZWierają SIę. schylone postacie. pro- zduszone przeważającemi siłami niemieckie'l1i
stOją SIę. Jeden z robotników występuje naupadnie
•
przód i składa raport ks. Pospiechowi.
•.
• ..;
Ks. Pośpiech jest duszą całego ruchu i jak·
Ta ruch~w;ka SIę me sko~czy. Mogą zduby jego cywilnym wodzem. Ma· też więcej, od SIC w Jednym mieJSCU, . na d~ugl.em, powsta~ą.
innych praw do tego, aby mówić o ideologji ral~~ rozpoczęt~ pÓjdzie da!ej: mewJadof!lO kletego ruchu. I lepiej od innych go rozumie.
y 1 jak SIę ski:>ilczy. Lud WI erz.y w ZWyCH~stwO.
. _ Widzę, - mówił nam szanowny infor- Oto prz.ed ChWIlą w:a~~ly, o?dzla~•. wyparte z~
mator - że Polska zaczyna się interesować Szop!emc. . Ale w~a... ali usmlechm~cl: Jakby byh
Górnym Sląskiem, ale niestety dopiero w tej Z,?,ycH~zcam~ wołah raz po raz: - Germanom
chwili, kiedy lud górnośląski złożył krwawe do- me damy slęl
wody swej miłości Ojczyzny i przywiązania do
Polski... To, co si~ dzieje teraz, są to krwawe. Upb'I1ałn
7.
•
żniwa polityki Horsinga. Już w marcu z wrAca::I
uW amliJUJO~ytJ1ł
lem uwagę w swojem przemówieniu i nagłym
.. .
-wniosku, że.ież~l,i. te gwałty i prześladowania nie
Zeb~ani dnia 23 b. m. na podwórku remizy
usta~ą. mUSI dQ]~c do kr?,aw~] r<?zprawy. ~ud prac0v.:mc~ tramwajowi miejscy wyrażają braci
zno~lł to z nadzlemskąclerpllOWOSClij, s~uchaJąc rob?,tn.lc~eJ Gornego Sląska swoJą najwyższą
SWOIch przyw6dców, którzy. nawolywalI go do czesc l slą wyrazy solidarnoścI w Ich walce o
cierpliwości. że sprawa jego będzie załatwiona w niepodległość.
\
myśl programu Wilsona: Doznał jedna!,. zawo" Dotą;! uchwaia zupełnie godna uznania. Dadu, zawyro.kowano pleblSc~t. Jednoczesna: ~po: lej JednaK robotnicy żądają, aby WOjska polSkie
~o~a~y s~ę ~rześladowama, ~ordy. kradzl~ze lPOP~ły bagnetem łączność Sląska z RzecząpowlęZ1eme nlewmnych. Górnoslązacy poczęlI traspohtą·
cić oadzieję, że koalicja zajmie się niedolą. Zdziy tej mierze
.
. .
wienie i oburzenie ogarn"ło go, gdy słYSZ3ł, że zgodził się na olitKonwent ~e~IOr6~ W ~eJmIe
mtenta zpo.wodu spraWy żydow:sldej nasyła Pol- że sit: tej p. olit p yKę ~ądu,. n:kt WIęC me mo.
yce przeclwstawlac. .
!

(nie.

·'1

--:

I "W

I
l

ak"' tr
pracowm

r

~oległych Wy~ł8dó~ W języku niemi'
I przy odrzucem~ WnIosku wygłQsili votUiJli
paratum. Sruszme zatrtaczył radny Kern
'p
P rzewodniczący Rady, ft W Chwili. gAy·
Ił
cała. wre oburzeniem na g:v~łty. nlelliećkie
Gór!1 ym . SIą~Ku,. bezc~elnosclą le~t domaga1
popJerama llIemleckosCl na gruncIe POlski
pieniądze mIejsk'e.
Jeden z radnych niemieckich zazniC~1
wiem, iż większość prze:nysłowcó..v łó.j~
składa się z niemcó,", którzy chcą miet ws
firmach oficjalistów niemców, wyk5ztalco
zawodowo w języku niemieckim. Niemcy
magali się za pieniądze, wpłacał1~ dJ
miejskiej. szkół" ni~mieckich a d4~no3ci wyd
szkolnictwa, aby ujedno5tainić typ sLl(oły i u:

żliwić wychowańcom szi<ół w3tępJwanie n~l
nie do poł~l{jch szkół średnil!h t niemiec •
nazwał majoryzowaniem mniejszośdnarojow
i naruszeniem § 93 traktatu Pokoiowego. p
tem uregulowano stosunek procento,vy rOJ
ków łódzkich i podmiejskich . przy rO!>Jtac.l
welacyjnych na szosie zgierskiei. nast~)nie
Grynberg odczytał' proieKt urzędu mieszKania
go i rozjemczego, przy:.:zem zatwferdzo;m bu·
pierwszezo w sumie 211 tys. i drugiego óS
wreszcie rozpoczęto w drugiem czytllofu Ul
nie regulaminu· obrad Rady m leiski:J, .. ptij
postanowiono, aby nazwiska rarlli)!Ch, ki
bez lJzasadnionej przyczyny nie przybędą
z rzędu posiedzenia. stawiać p'od pręgierŁ o
publicznej przez publikowanie w prasie miel
wej. Dalszy ciąg obrad dziś. radnycll.uPFze
no, iż za niestawIenie się na po.3iedzenie
kara 10 mi(.
Ładni radi!J, na których potmba na'
w postaci różnych kar.••

KRONIKA.
_

NaboŹlłństwo.

Wcwraj 'o goiz;. 10 rano, odbyło 9i~1V
ciele Sw. Krzyża naboi.eństwo zakupione
pracowników łódzkiego oddziału elektrycI
oświetlenia z 1886 roku. Nabożeństwo c~
wał ksi~dz proboszct Kościota SW~ Krzy!
lnOnik. Szmidel. mowę wysoce patrjotYCZDl
boko odczutą wygłosił ksiądz Rybus, porul
licznie zebranych w kościele do łez,. zwl.
temi ustępami, w których przedstawIł Dl
biednych powstańcówśląskicb, którzy praw
wani nieustannie przez hakatystóW' pr,
zmuszeni byli chwycić za bron, dOY przeCl
wić siG nieubłaganemu tyraństwu. Za
pami~ć należy się iniCjatorom podti~kOlVaa

I

- Ofiary.
Ofiary złożone wczoraj na pows!
śląskich ogłosimy w jutrzejszym aU merze.

-

Górnoiląxacy w Łodzi.

.

k) Wczoraj przybyli do Łodzi i byli 'I
mowa ni , w magistraCIe ucbodźcy. g6rno~
Michalski, Szufa i Łating. Uchod~cy olr
za'pomo~ę i wysłani zostali do Kalisza.
• _ Od"zwa o pomoc dla go' .... o.llłzakÓ\V'
" ,
k) ~agistrat p03tan:Jwił ~da~ .odezW~
społec;enstVia. wzywając do nleilema pO
l'

I -: .

górnoslązakom.

""

U t 'I ł d
ł wycb.
s ro waz przemy. ~
r;KO
Mm!stefjum. prz;e~y3łu l hand1ll tadz
naradę w spraWIe prOjeKtu u~OiU VI
nwsłowvch w Dwlstwie polskiem.

ROZWOj :-- SfOl.'ta. dnia 27 5ierpnf! 1919 r.

__ Broa.

bIIak..u. ",. ..ł"I'02

iii

ł

wlzw.anłe dł

-

weteranów 186.a r.

.' l

rodowy~h ~ohater6w i Wi~lk!ch polaków . Ż.O~tl ~

Wobecustalonet przez Sejm U"tawodawczy przez ZZydZl ałą Radę pomlmc:ty tendencY10le.
Komunikują nam r bIura zartądu Elektr,?" \ stałei emerytury dla weteranówt8ó.3 r.". kt~ra .
- U inwalidów.
wni, iz, wObec, braku węgla Elektrownia .tanua \ ~ypł~caną bę.dt~e w, EkSP?ZYtUt~~C:h Sekcu OJn~: ł
c) O~!gd.ai w sali .aeye~a Odbyłq sie

...j.

.•a trzJ dni.
_.'

m łramwa-a

f

{ kI M"W.,

' ł ranó;w 63 r~

•

t}ch co :n:e na"el ą do Stowa~rzJ~

-- Patrjotyz
J rzy .
. ' . ,szen,a Ucz...stmków Powstan,a 63 r._ azeby
PracownJcyłódzkłCh tramwajÓW Of?Odatko w dniach .~ałb~!Ż5~ych Zqł05W się ,do Ek:;po~y~
M

wali się dobr.owolnie na }'1:ecz powst.anc6w G.
Sląska wil~15.pro~ pens ł t~godnlo~ej. N~ sku ..
tek tego złozfh .om w naszej redakCji ,(0_5 !ńk~
Z radośCl~ l szczery~ a gorącym ~znamem
podkreśl. aDl.Y tę o.ffłrność iśde obywate,sk4·
,, _
K ta I"
- Za poirtdmotwłD1., o po el\,.
C%łonkinłe Koła polek na powst.ańc6w
łląskichzło~yły 150 ~rek. Z urządzonej kwe:
.ty'na staejt Łód.kahska przez ~Oło1 polek ze
brano 216mk.10 fen., koron 5 l 94 /, kop.

I

I

pros7.'t przeto ~5zyS ~l~n Panów Wete

ne zebranie Zw ąZ{U InW ,liliJ N W) e! \
celu wyborów nowego zarzą-Ju. Prze"(._'~
jackow"'ki Sjrawozdąnie referONar '",-,','
rządu F~eimań\, poczem zebrani wvr~l.':~·:;
dowi votum nieufn ')śd, zarlą'l li ąli;;
t3:n.:! głosQwanie wybrani) dJ zaf.nd t:' <. ' '
Lkhacińskie1; o ł Kaczm::trka, \Vo:ci;~':: I
Grakzaka, arvnS~ein:tł Bhte1eW~'(ie!o\ i jJ;l.)

. tury SekCjI ~,piekł M~ .v •. W ŁodZI przy uhcy
l Ewan~f~hckłeJ li, ~ ~o~zma7h .mlędz'y? a 3.po
i poł~amu,.~e '~q:slklinl dOi\Ul~enta,nl stwl~r..
'
l dZSJąCYf!11"'tch ud~lał w Pow~tal1!u. ~~ zarejes.tro ł
l' waniu Się \\<Y!O~łoną zostan}e KO;11i3}~ z 'p~.lr,Ól
Chmi.eleWS'{iL'>~O ChmurskielO Kr"J,~J) l
członków ZWłąZKU \&!eteranow 63 r. l mteJ5klch
s'l~r
"';:o ,
e:. ,
i obywateli, kt6ra bę(bie stwlerdlała faktyczny ich
~l ... a.
udział w Powstaniu.
- Zasłużona k1rl.
POf!iewai E~s'pozy~ura S~kCJi Opiek.i. MS\V.
S;Jrawa, która ju~ oj dti.1~:;l~~O CZ15'1 f') .;:'
w Ł.odzl obejmUje pOwIat ŁÓJZ!{I, Łaski l Brze
;;ię \\< Warsżawie i KJi!:;zu o rOl.;,trz~Lmie.:
ziński, z objetych więc 3 powiatów winni się za, ;)ruff\ie~o przez niem,6N, d.d:i znóN tLJa Z:,l
ł l' ,.eme
"'Iokalu BanedyktaNr. 7.
rejestrować weterani,,'
t) sobie.
- P08W tł
....
W'szy'3tkie Vrzędy powiatowe i gminne pro
Jak wiadomo w s1rawie tej bt'~vd'd u 1
Wt20raj o4ayło się po§wlęcen. >,lokalu dla szane Są Q przesłanie do EKspolytury Ł6dzkle
rzyę1i dwaj polacy S!\vejliń~!{i i S~ N i ~: ;
Zjedfloctonych ptze,dstębi~~tW.. 'L bf' oddz' ł l' Ustt: ""ete~a. ~6~" kt,órzy ~Obit;rdJą z.asiłki bądŹ{U,
:) Ile ten ostatni wobec niezbitych dJNJ ,ll ',,'
l) Banku %ieltU ,olikiłj Vi U Ime
la
z kasy mlelskłel lub gmlOnej..
,OJllł się ze swym losem, o tyle SI. N ',,::
W Łodzi..
-_l- Z
dl . CJ.k
l,
( - ) Bil L.fnkowskl, !ied. sztabu j Kierowilj~
·l.;.)~elkimi siłami stara się wydobyć 'l. \Vi ~
2) Dom ~andłoWY JÓZVł ey er I .:r~.
I Ekspozytury..
i kaucią, kt6rej przyj~cie sąj Okflt!O.v J ~;'~ "
3) PrzedsIębiorstWa budowlanego pod firmą \
Z
t wła ,. t k '
SliJ odrlucił.
Stanisław OOrtyńskł.
.
ik f
Za pogo o
ra un :W8~()..
1
Są.i a')e!acyjnyw :Waf3t:rvla O:1rt'l in- \
foświ~enia lokahl dokonał ks. kanon
. ~ząj fowi:rqstwa Grazne} pom,?CY c
~~wedtińskiego na tej poJstIH~ie, ze ~"
Szmidel.
.
t karskIej przypoffima cztonko~t za posreamctwe;u
;l/t wy;o:<a, gro~i bONie 11 liietfl,), L
" Qospodart.ł przyjmowali w swoIm lo kału naszego pisma, o nadzwycz~jnem ,Olólnem z~
,vi~zienie(O, ale nlWJt ś;n'~rcil i )); 11
laproszońycll gości, priedslawicieU. wybitnych
br~niu! któ~e się odbędtle w d~~g:m t 7rmmle ,ądu aJelacyjn~~o zatNierJlił w lu)M,lJ3;i;'
frm którzy'kładaU tyczenia noweJ placówce I dmu JutrzeJszy,,? (czw~rtek dt1la ,28 ~l~rpnła). w
~O.jł;kiej. A. placówka ta nietylko potrzebna. w lokalu ~olłoto~la (Długa. 83).? g~dzmle- 7 WIe"
Łodzi ale pot,dana. jut jedna z fIrm pol~kłch
czorem 1 pr;JSl o hane zebrame SIę.
Teatr; szt.k.
mOgł~ podł'Ć prlY je~ pomocy roboty pubhczne
- Z tow. właioiclaU nieruchomości.
---na sumę około 4 .miłj.o~ów marek.
..
Na wczOfdjszem p05iedzeniu Zarządu Sto..
- Teatr Polski.
-Wszak to. na}ł.łpleJ śwIadczy o zna,czenlu l warzyszenla właŚcicieli nieruchomości m. Łodzi,
Dzisiejszy ,viecz6r w Teatrt~. Pofskim wgpehl'
szerokim zakreSie firmy. ~~r wsp~lneł poga.. przy ul Krótkiej poj "a 4 pod przewodnictwem sztaka .G. Zapvlskiej nŹaDusia" z p. Zbikowską w gtó N
wyłomło się sporo InlcJaty wy 1 pogłądów
"
. ' ł' .
fi"
naj roh..
wędce
.. 'scowe łódzkie i ogólno kra'owe
p.. Gustawa Klukowa za atwlono sze~et:t. zapyt~n
Teatr Polski w nłeustannem dątenltt do \\1zb·)~q·
na sprawy, mIeJ egółowe sprawozdanie odkłada: członków, Qoty~zącycł1 opoJatKowama l przYJ'=· I ~enia swojego. repertuaru klejnotanai .. f1ajczy~tsze~o
\Vięce1 ~zcz
to W poczet członków 22 kandydatów.
bLasku daje w. cZ\&7artek po raz pierwszy poemat dra
1

al
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my

r:

pOźme1-

poświęreniu powyistycb instytucji ze..

rano ana Górnoślązaków nastepująca ofiary:

' matyczny J.

ProŁe.t

-

wienia

SłowaCkiego "Ksiądz Marek".

Do wy3ta

~e~o nleamierte111ęgo dziela dokłada Teatr sta-

Zebrani w lokalu Domu Ludowego czł{)n~
roń WYjąkoW,YCh..,.
.'
Dom Handlowy Józef Zeydier 300 mk., łkawie Stołłarzyszenia robotników chrześcijań·
lIyst,p Mapy ...ozUi.td_!.
B k %iemipolskiej sao mk., Przedstawicielstw,o i skich powzięli" rezolucję. prote;tującą przeciw
. Wobec ogromne~.o powodzenia. jakiem cieszyły
z' an". Srisław OOSZCZ) ński 200 mk.
Polsku;,! uch wale Rady miejskiej ID. Łodzi w sprawie I Się występy p. Mroz1nsk~ej. dyr.ekcji udało 91~ pozys·
, .łltmy, tan,.
00 '
T S· łb ł k.' d r
l' ..'
l' N Z . kać uroczą artystkę na Jeden ]eszcz& '\fystłP. który
T~wo Gazo wnu:ze 1
rok.,
• •··lih ors " • ~.. przemianowarua ledneJ z U l;.; na u ł'Cę • a- I się odbędzie w sClbotę dnia OO ..~o· b." ni. Odegraną
banku wars7.awskiego l00mk' ł Uli. Stawlclu .:lO j menłlofa, podczas gdy cały szerel naszych na .. I będzIe doskpnala satyra CaiUavet a i Flaurs'a "Król'
mk~; reda\.<.t,orży ~ _. Aleksander M. Uker.. 2~ m~ł
Dabrcwsl<i 50 rok,t w. Ct~łewskt 50 fiK.,. ~s..
•
1
prał.
Szmide k20 mk.. NOWICki 10 mk.. Kie=>z-,
~
8
czyński 2S m ., K.:Bogusławsld 50 mk., L. Sto"
...ł.
larczyk 50 mk.;~. Goszczyński, 2Omk. j . A. l,a- ,
nowski 20· mk••. jad~jga Janowska 30 mK.,
Dał_z., pcśclg za boł•• e'UliłJk._ł. Ob •• da_ni_ -rIlPO. . .
Wiennicki 7 rok., Derdzłkowskł 20 mk. Razem
W'
26·'
Ko m
nik at
nal!te Oddzja.
l 822 n i k . '
,ar8zaW~1
sIerpma. (P~T)
~.
u Na
. o:łcinku Łunińea ob~a1zfht
ly
?
p~, Paweł Kupeczny cUaroaaków ze ~ka sztabu generamego ~Olsk polskich.
.,
ły Turów. Nieprtyjaciel wycofał SiC; w lderunkLi
,
. ~h.
'
Front litewsko-bIałoruski: Nl odcmku na wschodnim.
.
w,200 mK.
f %ach6d i p6łnocny zachód od Bobrujska oZyFront galicyjsko·wołyński: Spok6j.
- Pożdrowienła.
wióna działalność piechoty i artyI~rii. Zdobycz . Dni~ 2~ bm •.ostatni oddział rumuński opili...
Pozdrowienia dla wsgystkJeb łodzian, !wł-a- w ostatnich dni ach wzrosła o \QO Jeńców, 5,000 Cłł grantc~ PokUCIa.
Sleza d!a łodzianek ł przesyłają z frontu Galicyj... ł pocisków artyleryjski~h, 1 lokom~tywę. 16 kara· ł
\ar :zast~p5twie szefa sztabu' generalnego
.kiego pod<;>ficerowie Sztab~ 28 l.óddtiego pUł: 'l binów maszynowych ł 1000 karabmów ręcznych.
B~ł pulk.
ku, piechoty. M. Dąbkowskl. kapral, L. SkeffisKl . . ._ _
!I!!I!!!I!l!IP-!!!!!!!!!!!iI!!!!!~~!!!!l!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!'.!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!I!!!!I!!!!I!!!!II!!!!!!!!I!!!!!
Jtapral, R Ka~użyński kapral, J. Romański kapra~ I
układ
Petlur~
ro~iec: z tywności4 dla Polski ~rzybJł do portu
St. Mrozowskl kapral, Kownas kapral. H. Menge
~.
dOla 17 lutego b. r. Od 'tego "czasu 112 stat..
kapral, St Kaszyński sierżant.
Petlu... choe :zwależrillot•••• d"1IIf.
k6w przywiodo 300 ł OJJ ton żywnoś~i. Obecnie
,
.
'fi
. d t wi l ' 'ni .', i t
(Od wł. kOrełpondenta,,)
nowa komisla angieiska zajmie się przewiezie- O fot~gr~ 19, prze 8 a Ilące z Hezen a I.
W,arłzawa, 26 sierpn1a. K.'rąt~ .,PogłOski niem 300,000 t.on surowców, potrzebnyc. h dla
wojłDD8 na zaemlach ~Oli~icb~.
•
, w sferacb tutejszych o ten\, jakoby na froncie uruchom ewa prLemysłu w Polsce. Komisja
, ". Gł6v.:ny Urząd Llkw!dac~jny... zattnerza wy... ukraińskim został zawarty przez rząd polski angielska pracowała przez pewien czas wkomi·
d'ać w ].ęo/ ku francuskIm j lllu:strowa.n~ pr~cęł układ ż Petłurą.. Prly.ukladzie pośredniczyli sji amerykańskiej.
pr&edstawląJącą straty WOjenne na zIemIach oficerowie francuscy! rumuń$Cy~ Podhag tej
.. "
..
P0łskł. . •
..,
umowy cała akcja przeclwbolszewicka na UkraiKomls..;a POZj~.cza.
~roSl Się oso~Y prywatne. ł. mstvt~c~k'PO- nie znajdować si~ będzie w rękach ukrainskich.
Warszawa, 26 sierpnia (PAT). Z komisji
Jładaj~ce ,fotogr~fle _p,rzedstawb'ąJące h"!~łze łe g. o Koleje jedna.k pozostan~ w ręKach polskich"
rozjemczej do spraw włclścicieli nieruchomości
rodzaJU Zniszczema wOJenne, a y zec CIa y prz ..
.
.'d dł·
.. P d .
słać 'e w na"bliższym czasie do Głównego UrzęRz-d DelIikina a Pola =la.
oraz zarzą u a m .m~traC}ł.. o ama w spraw~ch
li
'd' j .
(5 k'
lI*ga) Warszawa
'
"
'
.
dotyczących komls1 I przyjmuje oraz w5zelklch
, pU k l}kW1 aCYln~go
e 'da t . ł t 'onie foto'
Waruawa, 26 SierpnIa (PAf.) Mm. SjJraw informacji udziela sekretarz komisji pan Kąpal a
o ~a 3ł z napIsem n~ o wro OOJ ~r
." zagranicznych otrzymało od Min. handlu i prze- który urzęduje codziennie od god~ lt-ej do 1.~
~fll! co dana dfOlOgra,fla pn7dstawwl~, ~~OY:OJ'~~ mysłu rządu gen. DenildnateleAram wyrażającYł w południe w lokalu wydziału IV Magistratu m
~ltClt ~raz z aią,. znt~zczema.
s az . . '
że rząd południowej Rosji. wita zapowiedź przy- l Warszawy•
• ds~łanłe ~togra!JI zOJ~zczony.ch budowh;1 dzieł bycia misji gospodarczej pOlskiej i pierwszego
lCtukl przed ,J po Ich zn~szczen1U1I
'.
transportu towarów z Polski j obieCUje ze swej
, . . Potografje. na żądanIe mOią być przesyłają· \. strony wszelkłł pomoc celem ułatwiem.a st05U1l.
o
cym zwr<?cone..
ków handiowych między Polską a południową
(Od wł.. korespondenta).
Zawierzone wydaWnIctwo słuiyć ma spra .. t RosJ'$ł,
'.
W
•.
Ś 6d • Ił-.
.ie zainteresowania obcych stratami Polski"
"t"
arezawa. ~6 sler~l1:ła. - V! r ~e fi.ł,--rl
. ., ·k·· If
'. ."..
.
. Ii C
,I tłumó\\' odbył Się tu d.lłslaj pogrzeb zasłuzonycb
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porrrzeb lotników.

l

Z Łódzkiej Okręg. R. O..
W czwartek dn. 4 wneśnia r. b. o godz:nie
'12 w południe odoędzie sit} ogólne zebranie de-

Amepy anolII zas

porucznika inżyniera Karoli
•. Gdańsk, 26 sierpnia. (PA~.) . "! piąt~k. roz- ~ ~łowika i poru~nika Jasmow.skiego, •Msza św
w~ąze S.Ii~ amerykan5.kl komitet zywno3CJOwy. I została o~;.>r<:łaonl w kośclelegarmz;onowym
legatów Rad Opi.kuń~ycili miejscowycn Okr~gu ł Kierowmctwo dalszego prze~!OLU m.ilerjałów do ł na placu ~aSKitnł ni. mszy była ot)ecna cala ge..

-

łÓ4%łd~o..

Polski

objęła

"aą ang

y. i iot:lii\6w' po:skich,

komisiaan&iels.'ta. Pierwszy pa-

nerabzaCjil.

,

Sroda, dma ...27

_ l<OZWOJ -

Sierpnia

22n
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~~=================~~~~~~==================~~I
nikogo jedna~ nie raniąc. N '
l. strzałów.
tłum był dO tegO stot)ma rOt!tGrYćzony ~dbl

urządzil!,pogrom. Zawezwani Póllcja,!e (
dła porządek.
l'~

podar. kowanie.
WU)'stkim, którzy przyjęli <1dzial W oddaniu: ostatniej poslu~ najdrotszeJ ~onie i matce

t p.
Kalińskiej
Ś.

Ma r j i

j

; kurS marki do 25 centim6.v.

R O D Z I N A ..

•.

BerlIn, 26-go sierpnia. (PAT.) W kor

! nan~owyc~ "Ywołał spadek kursu marki'
~ zafllepokoleme. Na rynku szwajcarskim Wl

z"cnema proboszczowi parafii Chojny ks. Knapskiemu, duchowieństwu parafji śW, Stanlsl~Wa. Kos~ki,
chórowi "Heronimus', cechowi piekarskiemu, oraz lokatorom doma i przyjaciolom za uozenIe wIeńcóW sklada serdeczne B6;,! zapłać
.
1803 1

Spadek mar3t' ..

i

I
II. j KoufereU[!B

•

ow w oSJ Ił

• Ordowan'Ie pola

Nienawiść do Polaków.

Brled~awi~iela a~eijiańni~j

ekonomiul!} wmauułlio2.

Członek

(k)
Sekcji ekonomicznej mi' ,
• War~~awa, 26 sierpnia. Z· Rosji boIszewicko- I
Co .~ię dzieje. V! i~~ys::h miejscow.ościach ł' natora Mogentaua,_ m,:ior Otto, w ,dniu e~kl
lydowskle] nadchodzą wiac!omości o nowych SowdepII trudno stwierdzI C, !Jo w ostat?!ch cza- j szym o.dbyr .konfe.e?cJę. o spraWie iydo'
mordach i gwałtach. W !<amiensko;e (gu~. jeka~ sach rz~d bolsz~wicki..~tara ?lę odgr~dzlc od ca· w magl~!raC!e ł6~zklm l p. ~źewski udzieli
terynosławska) bolszewIcy przed załęClem tej łe~o ŚWiata. NIenawlsc do cudzozlemc6w, do , szer~ I?formacjl. Podług Jego zdania
miejscowości, znanej osady fabrycznej,. przez! .,Europy", jest obecnie głównym środkiem agi .. 1 mH~sz,zanstwa.. budzącego się do samodzi
armie Denikina, rozstrzelali około 30 os6b, w ! tacji bolszewicko ·żydowskiej. Nienawiść tę kie- życIa ekonomIcznego sprawia konkuren
tej liczbie Polak6w: Rysińskiego. kierownika biu- ! rują oni pr~ewszystkiem przeciw Polakom. Po· I tych czasowym władcom rynku handlo
ra em!gracymego Manduka, Magiego i in.
l lak jest - tak bolsze"Nicy wmawiają 'w szerokie I·dom, kt6rzy ~ granicą uprawiają p
W Odesie bolszewicy aresztowali 800 Pola· ! masy - wrogiem największym bolszewizmu j ! szczerstw przecIwko narodowi polskie
«6w, 200 wywieziono :rjako zakładników, m. in. ! Rosji całej ·wog61e. Na Polaków zwalają winę i śnie zarzutów źydowski~ o niesprawi~1i
urzędnika konsulatu· polskiego Jankowskiego z wszystkiego i w nienawiści tej bolszewicy już nie ł społeczeństwa polski ego prezydent wyj
ioną, Henryka Lipkowskiego, lekarzy jeruzal- rozr6żniają "burżuj6w" i "ofoletarjuszy·'.
! takowe rozstrzygane są drogą konku
skiego, Rybackiego, Ambroziewicza i Pęskiego,
Zródło tej nienawiści jest zupełnie jasne: na ! przedsiębiorcom. którzy złożą naido
,braci Gajewskich i Auderskich, Tyzenhauzaz żo~ . wszystkich frontach bolszewicy obok porażek, dla miasta czy rzą:lu warunki. Odn
Dą, p. Krzeczkowską, kasjera Główko i wiele mogą pochlubić się pewne:ni sukcesami, Jedynie
przyjmowania żydów na posady na tr
innych.
na· froncie polskim otrzymują. stale cięgi i nie w policji i zarząjzie miej5kim prezyden
Los zaaresztowanych jest straszny; kilku po- mogą się pochwalić ani jednem zwycięstwem ~ czył, iż dyrekc a tramWajÓN, jako p
~oQno już rozstrzelano, w tej lIczbie Scibor Mar· nad żołnierzem polskim.
I' Tow. akc. jest poza sferą Wpływów
thockiego.
lecz. większość ak~ionaflusz:6w. ~ą iydzi,·
"!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=============!!!!!If!==~~=====~=====!!!'!!!!!=!!!'!! l z te} strony skargi są conaJmmeJ dziwne
lIowe-zbrodnie bolszewickie w Kalllieftsf::oie i Odesie. -
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ol-ny. II k~~fliii'ka~ę,j~:~O\~~':!~om~~ ~;'esłi~~r
. ster unkowej me nadają SIę fizYcznie. Wzarz
mie:skim za czasów okupacji nie.ueckiej
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żydów
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g6rą

80

uhc·ążająca ~x..kaizera broszura Thyssełta.
i obecme ~małata do 30 proc. ze względu fi
Kra~6w. 26 sierpnia. Bruksela, jak dono- rza był Bethmann- Hollweg. Ale kilkakrotnie l magama JęZyKowe.
zą do paryskiego .. journalu", posiada od kilku w Berlinie, Monachjum i w Cassel Wilhelm
Co do zarzut6w żydowskich. jakoby'
dni ~opję sekretnego memoriału, pis2nego pod- uczestniczył w konferencja::h osobiście, m6wiąc ' robotników wyrzucano' z fabryk, prezyden
!~ ?statniego okre~u wojny przez niemca na- z entuzjazmem o przyszłej wojnie, a szczeg6lnie znaczył, iż jest ! o fałsz. W Łod~ jest 10
~J.Sk.~ie.m.. Thyssena, Jednego z kr6lów przemysłu o podboJu Indoi i złota książąt indyjskich.
ł fabrykantów żydów i sami przemysłowcy'
memlecklego.
. .
. • •
• .
Wilhelm kończył zawsze swe przemówienie I ze wz ;lęj6w niesum!ennośd pracy nie przyj
. Broszura' ta obcląza mlazdż'iCO sumIeme r6wną dozą groźb j obietnic.
robotników żydów. z powodu świętowaalas
Wilhelma.
i
- Ten z pośr6d nas _ mówił _ który ty~ . Co do z~rzut6w ~żydów o ~:yka~ac~ os
Według Thyssena Wilhelm był od r. 1912 odm6wi swego poparcia państwu w wykonaniu ! to.vych. ~r~~ydent .zQznac~ł,. łZ, ~ztecl W,S
zdecydówa~y n~. pr.?wadze~ie wojny
celu jego planów-jest zdrajcą Niemiec, ten zaś, kt6ry ! łach mIejSKIch ma'ą f!1 ozno-sc SNlęt~w.aml
.opanowama śWiata.
ZWierzył on Się ze nam dopomoże będzie za to obficie wynarrro. ł boty, . wjlrowadzG~o ~o:rvn!sz. nau,Jq "zyka
swych projekt6w głównym finansistom i prze- . dżony.'
...
, brajsklsgo do s~kQł mIejskich,. onl prly5tąJ
mysłowco~ ce~ar~twa. obiecując im, .źe .POdOb-l'
Według zapewnień Wilhelma, wojna miała I do wprowadzema powsze.chne&o przymJsu
ne przed~l~wzlęCI~ stworzy. dla Nlen:łec erę się skończyć korzystnie dla Niemiec po uptywie I nego. Major Otto zaznaczył, iż w Ameiyce
l>omyślnoscJ, proSił :ateI? o Ich poparCIe.
roku. Po dwuletnich wysiłkach nie można I ma r6żnic narodowościowych, jak w Po
, ·Thys~en. ,zape:vma. ze on sam był oczaro- i jeszcze było przewidzieć wyniku. Bethmann- I żydzi tam asymihllą się zewnętrznie iui w
wany obletmcamI, cesarza i przychylił się do I H?llweg zgromadził znów wielkich przemysłow- I \;sze~ p?~o:e~iu, (kła~5t~o! ,Bo, żydzi n
jego prOJektu. ObleciIno mu około 15,000 hek~ cow I zażądaJ pOdpisania nowel PGżyczki wo- SIę m.... a:sytTI!I~lą.) a w,:wn ..trzrue JUz w dr
.tar6w ~Iemi ornej w Australji (I). a· ponadto, na j ennej na' sumę 400 miltonów marek. W razie I dZIękI szkole I o~oczemu.
.
..
wy~oIzystanie tej ziemi, miał otrzymać poiycz- odmowy za!!roził im unieważnieniem wszystkich
Prezyder:t zas przytoczył uwagę, łZ_
tę' w sumie 3 i pół miljona marek na 3%.
ł<ontrakt6w na dostawy materjałów woiennych sce, asymllaqa, me tknęła dotąd nawet b
In~ym firmom przyobie,cał Wilhelm wielkie dla państwa. Thyssen o30biście miał pod dat: ł le~la zydowsklego. Ma1.or Otto. zaznaczy!,
k~nc. eSJe. teryt?fjalne w IndJ.a~hł które ,,:oJska pożYCZ.k ę na 4 miljony. Odmówił i... kon~rakt,' dZl w. Ameryce stanowI.ą powazną .poteg.ę
Ble~te~kle.. mIały z łatwos~l~ okupowac po jego został istotnie unieważniony.
sową l Po)ska, ~otrz:el>uJąca k.re.dyt,u z!Jr
lnuazdzemu Eu~opy la~hodmeJ.
.'
Większość innych przemysłowców ustą:Jiła nego, p<?w~nn~ Się z teill P?Na~me llczyc, (
, ~on!idto mIało, byc u~worzone .k?~sorCJ,um wobec groźby cesarskiej i pożyczka wojeIllla ze SWOII!lI. me chcemy hczyc, a co..dopl
nleml~ckle, składal.ące SIę z 12 WIelKIch fIrm, została pokryta' .z eruuziazmem patrjotycznym : amerykansklm!l) Prezydent .odf)arł, I~ ~
k •• kapltałem 400 mlll?n6~. mare~ ~Ia e~sploa!a- ! i pełne m zaufaniem" _ Jak informowały komu- I wal::z~c na trzy trzy fronty 1. k~ztattuJąc j
ejl. Kanady, kt6ra rowmez stac Się miała me- I nikaty oficjalne.
I czesme swe wewnętrzne stosunki, dała na.
Itlleck'l ł.
_
_
W' Brukseli spodziewają się, że Th ssen b _ dow6d swej żywotności i genjUSZll organ
Przewazme Ita konferenCjach tajnych. odby~ dzie powołany jako świadek do pro~e-Il
nelio, w Łodzi przy 109 tySIącach bezr~b
wanych między rządem cesarskim a wielkimi helma.
'
•
:.
l do żadnego ekscesu nie doszło. Major
bankierami i przemysłowcami, rzecznikiem cesa- .
,i przyznał, iż żydZI mają zdołnoś<:i przyr
do czynienia hałasu o nic. ROZWlązame
widzi w bezwarunkowej asymilacji źydÓ\V,
ł życzą ~obie, aby ~iechętni do pracy nie otrzyMajor Otto zaznaczył, iż podług Jega
Zjazd dzierżawców.
~ywah zapłatr tej samej, co robotnicy pilni nhr, zupełnie zgodnegó ze zdame~ pre.tY
(Od własnego koresp.)'
~ aby rzeczrwIsta praca była lepiej płatnij. Tak~ żądama naqonahstyczne żydowskie, dOl.
. W~razawa, ~6-go :sierpnia. - Odbył. się tu ze repubh~l s<?wieckie w Rosji i na Węgrzech autonomii kulturainej i narodowej są m.llO Z
\\'cz.oraj Zjazd dzlertawc6w, który zajmował się mU~lały sIęgnąc .d? pracy aKOrdowej, aby otrzy- ~ealne. ale, popros.tu głupie. l~jyneJl .wY
fv}'r6wnaniem trudno~cj, powstających z uchwa- mac lepsze wymkl.
Jest asymilaCja żydow, aCZKolWIeK nie.a
kmej.- przez' ~lm ustawy rolnej. \!lysłano me- ' .
lecz stoi>niowa przez ośNiatę i podnDszenl,
~orlały do NdczeI~ika Państwa i prezydenta mi~
Zajście
brobytu ekonÓJnicznego, przyczem sp~teCLeJ
e
\lstrów PaderewskJego w tej kwestji.
B ł'
..
•
polSkie musi bezwzglt:da •e zachowa!! 'łIU
er m, 26-go SIerpma. PAT.) Radjo pozn.. nvm interesie ścisłe normy prawne. )
l?r{lca akordowa.
Jeden z handlarzy u.licznych sprze~awał w Schar- i rzecLY realnie, choćby z leJO w/;glęju pO
łotenbur~u ulotne PIS~O antysemlck;e, zatytuło- ! bUle od Ameryk! pomocy, a tam. Zy~l.
Kr3.ków, 26 sierpnia. (PAT.) Z Nauen do. wane
.Dle Wahrhelt uiler dle Judea". Jakiś żyd i wiele do pOWiedzenia pod wz:1/ędem twan~O
<1I~ą: • Vorwarts" domaga się wobec gospo~
zObat.z~~sz~
to, rzucił się n~ kolportera. Pu_ 1, 'Wczoraj major Otto' opUŚ~lł tóJż, udaj
ilarczej katastrofy Niemiec powrotu' do pracy bJJ~znosc, WIdząc
to, zwrÓCIła Się przeciw żydOWi, '. do Cz-:stocbowy.
,kot<1owcj. DQbre czynniki wśród robotIll~ÓW a zyd bromąc ~lę wYj~ r.ewolwer.dając kIlKa
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Skrzynka do listów.

Pracownioy warsztatów mechanioznych.
·
h

S-:tanowny Panie Redaktorze .Y

Pracownicy warsztat6 w mechantanyc

I

czeństwa.

wskutek

eze~o

'Wątpić G

mamy powód

zu-

ŻJ.ciu ty. ch. Pie. ni ędzyna cele. dla jakicb są %bierar.łe?
A wszak to fest grosz publłezny, a 'IOi~~ . nietykalny i

I

pOdlegający kontroli. Dlaczego władza, od której
to zależy, tak. łatwo wydaje pozwolenia na tego rodZ8.1U imprezy. nie ządając sprawotdaf! z ublerlll}pC)

r..

Wobec szerząceJ się plagi soolecznej pod posbcia żebraniny "znaczkowej'> po ulicach miasta. uprzej- funduszóW?
mle proszę o pom es~zenie paru poniższych słó,-",
Łączę 11.1<jrlJ,z1 szacunku
L . . Kol_tuki.
;łtiał 142 osoby, w tern p. Ekie~ maszynista 1
\V mieście głodu ł bezrobocia, \'1) chwili, gdy eała
. ł 1
k
energja spoleczeństwa poWinna być sk~erowan't do
:óry Zlozy
mar ę·
pomocy biedzie, rozwieimożnita się prawdziwa or~Ha i
Wiadomości osobiste.
; znaCZk0\l13. Partia żeprze n,a kosztr wyvorcze, szkota t
na p()krycie niedoborów! harcerze na kolonie letnie
Dowiadujemy się, że p. Zenon Kozaneck:.
w koń c u s i e r p n i a. Publiczność poczciwa daje I
')dzianin. były wychowaneK szkoły handlowei pieniądze nie bacząc, te robi swoją ofiarnością krzyw. j
upiectwa łódzkiego, ukończył właśnie wydziai dę opinji społecznej. Bowiem w na~od:!e. w,któdt'Vtm l
N. powstańca w śląskich.
l;t "1'
B ' M·
tolerOWane są takie fakty. jak np. nteZ1.rrracame . u.. I
..
.
'
",ekt;otechnfczny na po !:el. lnICe w erm e O,r. góVl, zasiągniętych za ~tantca z różnych instytucj1za- !
lPracoW~lc)' ,młyna Rat~era 10 mk. l pan k
nalwyźszym odzna~zemem. lnz. Z: Kozanec~\1 I p~mog0!i9ch, lUb od osób tJrywa.tnY!!h na. kształcenie ' 50 m:{, P. ~lchnta 2 mk. 1. o rp. ~ kOp., SI"
ud;OWłl.ł' we LWOWIe w Zurychu l Vi Berme ; Się pomImo tego że stanowIsko, pOSiadane przez dłuż- ; KomItet R Ch. i M., AndrzeJa" zlozył 5 rU;Jh.
0/
t ,
1801 i nUta 111 kraju, pozwals. na spłacenie tego dlu~u, dnl~j i
Dla dżiaci '" Ilikułowi ••
•
! iebraniny, rozpo\l)szechnione na kształceme dzieCI, :
B hda K
20
k.
Z Resursy rzemieślniczej_
} z .których korzystają potrzeb~jący 1 nie potrzeb~jący l o n opeczny mare
.'
" 'R• "1' I teJ pomocy, nie mogą dodatnto \v,ł)'l\1Jać na pOjęcia i
lIa iołnieroaa Polskiege.
kolejarzy
łódzkIej e~ursy rzemles m· I młodzieży O' oboWi~Zkac.h jakie Kamoc społeczna na !
El ekt rowma
.d·
"'ód
k
k l d o d ' {" •
• Sekqa
K"~'
lo~ 117)
.,: \
. . ' d
..
.!
w za s la a " lm emu sw'
ej ( lhnsklego
!" po przerWIe WOlenneJ, [ korz9st~lących z ó ta.r nakła~.
:JUŻ idea skautyzrpu r urzędnika odbiorowego, złożone mu z uSllo .\Ui,
mowlła swą dZlałalnosc..
i chyba. nlC ;vspó~nego z,żebramną uliczną na kolon Je: s;;fowadzenia go z dro~,obowiązku i sumienia: '
Codziennie od godz. 6 do 10 Wlecz. druh ! 1e tn l e m.le~ me poWinna. • . •
I Lejba.M. 60 mk. ~ Abtama G. 2'20 mk. - Estern L.
.,
.
bł h
't k6
ł
Og6lme Jednak na.c;tręczają SIę pytama" dlaczego , 5 mt:. - razem 285 mk.
• Ja5!uś przYjmUj.e zapIsy y ye
et on w, ~ nigdy nie mamy spra~ozdań publicznych z IloścI pie.. i
.

przy

Fabryczno-ł6dzkie! złożyli na rzecz śląskkh
owstańc6w 801 matek. W składce przyjęłv

olei

Ofiary.

1

1

:u

'az nowo

.

wstępUjących.

Taniej nit

Nadszedł świeży

instytucję od spole .. ;

Pań!!

kolekcję materjał6v

meblowych, jak:

transport zagraniczny-ch towar6vv

kolorowa,
Zefir, Madapolam,

od m"

A

II

50

ł
Francuzka ,.Wełna" różn, kol. na suknie
• i mundurki od Mk. 16.- - - - -

Etamina i Batysty

Biały

przez daną

wszędzie

dl

Satyna

Uwag

niędzy otrzymanych

.a łl

towar Uf :~~~~ę od mk. 7.50

Surówka od M-k. 1.50. Pł6tno na wsypy i fartuchy od Mk.
12.- rozmaite towary na meskie i damskie jesienne
ubiory ł palta
1810 1

M BRYL Piotrko...ka .Ni 56,
. •

VI podwórzu,

.

Wybór

, U.. gle

różnych

wejście.

[ałkowite UfZaUlRnia
pokoi,

pravta oficyna

deseni i kolorów.

Podaje sie do wiadomości rodziców i opIekunów
ied. że takcie \li G~lmnazjUm Państwow8m Im.
ulszica w Zgierzu z po'},'odu remontu gmachu roz-

)czną się

wrzełrtla nabożeństwem
mnazjalnei o !todztn~e 10 rano.
owe 5 wrześni :~.

,dnia 9

w kaplicy

Egza_inv popraw-

6 klll

Łódzkiego

Szkoła

Handlowa

Towarzystwa SzelZ81lla Wia!lzy Handlo.si
ul•. Długa 45

zaWiadamia. ,iż egz~min~ do klas: ~tępneJt

4 II,

pned ·otyłni!DIOWe
jak

również

odzIe! I błełlzn~

~ tV

Absolwenci
chowańcami szkól państwowych.

na równi z

i V

W

wielkim wybor:te

A,ALTER

i przyjmuje do

komisowej sprzedaży
na do~odnych warunk~ch

6 I..,iilt· ka •• ka 6.

DOM lfiEHTUKOWO·
~ HnMI~OWY

od

u.. 147
rut

I

Poszukiwany.
Q

~

:::;:tgl~~I~d2H~!r~~:o~:g~FrJ:~~~
rcJ'cklennie
;~Plotrkowska
Szkoły ,korzystają praVł
wy..
z..

meble,

Wszelkie gorodzajnpoleca

Dyrekcja Gimnazjum Państwowego
w Zgierzu.

91 2

ppjedyńcze

••••zadl nowy łpan_..,Grat angtelakic',",
szwajcarskioh t o • &I ara Ó _,' amianow i ,
Madapolam, Sylezja. Batysty, Etaminy, Krepony.
Flanele, Blu~kit Hall<'i, Staniczki. Reformy dam~
Koszule. Chusteczki i t p.
- • •g.,ąnia Bławatlll'm i K ••ł.lu••Ja,~e~

'

ł

działu

I

rł

I

D .

Uh

Ił

oamOlllm
n, rrac~wmK
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Właścicieli Nieruchomości m. Łodzi
la o·krQgo" iI 'łlrzad
m-I 8.S". cp
. . .0".łnocn.ycb
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towary
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damskie, męskie, dzie.
cinne, bluzki, obrusy i kołdry
Ch. Markowioz i S-ka
daje dowiadomośd swych cztonków, że w lokalu Sto- Pioirkowska.H!37 t wpodwórzu
1696...;...:1
riyszenia właścicieli nieruchomości m. Łodzi przy ut
i'l6łciej pO ol Ar! 4. dnia 2 Wrziłśnia r. b;. o
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Przedmiotem obrad będzie projekt likwidacji Oddziału,
';ględnie przyłączenia tegoż do S!owarzyszenia właścicieli
!ruchomośd m. Łodzi przy ul. Krótkiej pod n 4.
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arząd Oddziału Stowarzyszenia
, Właścicieli Nieruchomości m_ Łodzi
' dla Ok.r~QÓw i Przedmieść Północnych.

kuchenkami i wszelkiemi Wygodami są zaraz do wrnajf!cia
od 6 dQ i2 marek na dobę·

.Miesięcznie od 80 do ISO marek.
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, kIep
dobrJm
punkcie sprzedam
z poS
la pp. Cukierników i Restauratorów Wodu.
1l)"J·ElZdl1. Rad':l!anska 17.
spoż'jwcZ1

piękne Drzewka La~ł"~we .
Ogredniczy L KOUCZKOWSKIEGO
PiotrkOWSKa 83.
Łóżka,

1589nO
szafę,

otoma'1ę

5951-pwś,?_

Godziny przyjęć: od 9-11 i od
i-7 i pól p.p. Panie 11-12 rano.

kO'1,1ska 189-9.

st'!l1a.

. służąca,

do dWOjga pań·

z gotow.\niem.('z)'ii do

wszystkiego. Z~laszaćsię m~~
tylko z dobremi ś\lii~dectwaml.
Ul Wschodnia 58 m, S II pięPRZEDAM gospodarkę 5·cia !ro, od 10 r do 4-ei.
595'2-:1
morgową, wtem kawll:tek.la . przYime na stancje uczenice
sa ora- dom
5-ch mlesu:::'Viadomość: ul. Główna 55niacn -w Zelowie. Wiadom.?ś.ż
6[24-5
9, u p. Thiele.
Radwańska 05 m. Z2.
59'20-1
jedno mieszkanie
Doszukuję
l skromne, osobne weJście. u·
meblowane, z dwoma lóźkami I
klep do svrzedania kolonialny.
oświetleniem. Oferty W RozWoju
SienkieWicza 4D,zaraz.
dla t.Ż Ż'··
6126-2
6000-2
potrzebni są. inteligentni. enerklep kOl.onjal:1o.dvstrybUCYjllY
giczni wspólpracownicj1 (s!urogo"'9 do sprze:lama z 1'0Woduwyjazdu. Zielona 49, w denci Wolni od WOJska, uczmo""ie starsi i panie) do ko!porSklepie.
6004-1
tażu popularnych wydawmctw.
krzypek l pianista potrze.bm
Miesięczny zarobek od 6UOzaraz do kinematoQrafu. ZgIer~ 1200 mal'ek. Zs;!!oszenia pomieska 105, administrator domu.
dzy trzecia -szóstą, ul. 8kwe·
6082-1
roWa 7 m. -1.
6154-:5
klep kolonjalny do . sprze~ania przyjmę 2 panów na ·miesz!{e,·
w dobrym punkCIe. WIadonie. Kilińskiego 50 m. 19 III
mość w sklepie komisowym, ul.
piętro.
6097 -1
Sienkiewicza' Ni lO.
6072-2
poszukuie sie na Wieś do trvjga
klep spożywczy 1J.1 dobrym
dzieci nauczycielki lub też
punkcie z powodu . w)'iaz;lu panienki z 6-1 klasoWjlTI wyjest zaraz do sprzedama. WIa- ksztakeniem. Oferty proszę
domość mi miejscu St.-Zarzew~
sk1:adać w redakcji dla ,.H. M."
ska M 64.
6100-5
6"~-2
przedam dużą szafę sklepową
potrzebny chłopak do szeWca z
i butet. Wiadomość: St.-ZaPOczlłti,ami. UL Piotrkoll!ska
rzewska84, stróż wskaże.
ffi 201.
610'2-1
.
6106-5
przyjmę na stancje dwóch uczsprzedam tanio plac 4OX80 w
ni lub dWIe uczenice. 'yYólśródmieściu. Viadom'ość: Pańczańska 91 m. 36.
6093-5
ska 7 '" w sklepie chrześcijańpotrzebna prasowaczka. Konskim.·
6152-:5
stantynowskll 56, pralnia.
h .
stOłOWY, sypi<;ln)f i k.ac ma z
6128-5
powodu WyJazdu do spr,zeda- ;
nia. Ew.angielicka 1, stróż wskaże. 'l potrzeVila rutjinow~na nauczy.
.
6157-~5
cielka do szkoły koedukacyji Inteligentna tre...
II, nej w Łodzi
blZl.:Ika % muzyką. \Viado!llośc
ul. Piotrkowska 84, szkoła
Różne:
6151-2

S

stół,

krzesh.,
•
tanio sprzedam. UL
Dr. nDk! !kuliewKz I. A
Sienkiewicza 59-4. oficyna.
i
ul. Andrzeja Nr. 11.
! A Meble z kilku pokoi, fotel
':horoby skórne i weneryczne . . wygodny sprzedam. Piotr...

uczciwa

chrześcijanka,

60$-3

J.

pol~ca zakład

potrzebna

"'II
~araz

°

S
S

6107-::5

a

rony sprężynowe Wlasn. Wyrobu.
19;0
ze stali . resorolllej przedmDjennej, niesłychanie silne,. do
sprzedania Al. Kościuszki 41,
i' U Wiśniews1;:ie$!o,
r-Q
l
DęboWV jadalny pokój szary,
ohoro~y wewll1ęłl"zne
oraz sypialnia gruszkowa naj ..
(specjalnie żołądka i kiszek) J nowszych fasonów solidnej rodo sprzedania tanio u stolód:!, ul. Piotrkowska Nr. 120. Ij boty
larza, Balucki Rynek, ul. Cegła·
Telefon' J6 181.
l na .Ni 10.
6045-1
) j 9-·11 rano i ods do '1 po pot.
I
om
z
ogrodem
owocowym
przy
156-0
. szosieZgierskiej, obok ce~ielni Lan~iego,do sprzedania.
Wiadomośc na miejscu. Zgierska.
szosa 1'ł 4, Pietruszewski
5974-:1
sprzedania restauracja. Kaasystent uniw. w Krakowie! rolewska:' 4.
5995
przyjmuje W chorobach oczu I
sp~zedam~ d~m o. 5 mle~z.
·od 5-4..
1798 lO!
kamach onpounedm !J.a l)le- l
..
! karnie, Chachuta, VIS li VIS Rudy
Pańska! "'8.
l wiadt)mość na miejscu u Ra··li
~ biegi.
6084--,-2
!
,
,
e
Berla·"how~ ljl DO sprzedania kredens i biurko,
"
"
zaraz, ul. KonstanŁynowska
, 5 14 11 . t
6<r7 2
ł
zamyka swoją pensję na czas i 6 plę ro.
;) ;
' .
. Domek murolllany ze sklepem,"
tl.1eogramczony.
1805 1 I
kolonjalno _ spożywczym do
ul. E.AriGIELlCKA 9K l sprzedania przy .szosie m edzy
.,
~ Łeczycą a Grabowem. ""ieśHor"'4
kC przy lesie. Wiadomość na,
1
miejsca..
605S-~
l
~
anc~
l
sprzedamn bryczka koleJna. Akuszerka uolańska przyjmuje
~..)
I
'
I
dębo~~ n!lturaln~. Wiado .. l
na czas słabości 11 siebie, al.
l mość: Kiltńsklego 19/.
_
I Kilińskiego 152.
6093-:6

Dr. H, Sadkowski
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?m~ńsk.a zagl1bn

arja
M
szporr
Łodzi .

memlecki WYd a
61t~
OWICld Stefan zaguiJIl .
port niemiecki wJ danYll
do~oszczu.
. 6091
lasek StanisłaWa za~ubira
tl; Węglową, Zagajnika

N
O

61
pażybut Stefan zagubi! p
.port niemiecki wjdan)' wąl

<ba, .:netry~ę urodzenia wyd;
paraf/l Nalśw. Mo Panny
567 polskich•.Łaskawy zn~la~
~echc~ ZWróCiĆ papiery dD R
zańSIklego, przy 111. Spornej
6079-2
DaWfOWS!U <~eof!ł zagubi! pa
I .port niemIecki WYdany w
dZi.
00S7-9
aj ew~ka Józefa· zagubua pa~
'Port tymczasoWy .1IlYdany
Łodz,l.
. ~-2

R

~elilrs zagubi!
R utkOWS~i
.port m~nnecki wyaanv
..

dzl.

ROth Ida

zagPbiIa 1eglt}'m3cj

Chlebową

na l

OSObę,

.

S

~6125-1

zo~ H~len~ zagittiJla jlaszpo

memIecki ~ wtodti.
0055-2
p.trzebny meblowy stolarz na
kradZiono paszport,
lepsze roboty. Piotrkowska
w Łodzi na imit ~r
n 44. Karkut.
6092-1
•
1
6069-śsno
wdowa, polka, kaŁ. 38
sprzedania
krótki, Akuszerka MarjaKubickaprzyj- i samotna
l., będąca na posadzie po,
<:'udamośĆ" adm. "ROZWOjU". i
~ramofon duzy z podstawą"
mnje. UL PiotrkOWSka Nt 199 i szukaje
znajomości mężczyzny
1153 5
kredenSIk, lanszafty. maszyna i ID. 14.
5777-pW6 l
n
do szycia oraz biblioteka. Aleja j
l nie młodszego l. 40. ró wnież 1'0- g
laita.
Cel:
przyjaŹń
i
to-warzy.
. . ..
! Kościuszki ·26-:4.
6112-:2
CZcionki stare, zużyte .kupuje
stwo. Szczegółowe oferty: Brze·
•~szukuje.sie.
.
Flet i aparat totog!aticzny 1.3
Adminis~Cja "Rozll1oju",
II
zińska 62 m. 12, dia Iv\. R. DyP
;;arę
młodych! Sk:~/~~~~przedama.6~fi..::~n.
. 959-0
skrecja zapewniona. 6135-1
s
•
mo.cnycll.·
KOSiarka mechaniczna do sprze- Fryzje.r, I~nacy Stępins~i z Kra- maSZynistka z cc
br"·czkę. ·r.esorową !
denia.niedrogo. Wiadomość:, . czeJ, mieszka Ob~c.me 'przy stenografistka
5-1etnią
praktykIl
w dziale
, uy
.
.
I Al Ko~ciuszki 41 w Łodzi u P . ulicy.Staro-Zarzewsklel 19. l am- .
'ekką, Zdatną. do jazdy 1'0 drOw ł Wiśniewskiego.'
r.:..o . ż.e do sprzedania 2 SZYldY.i 2 buchalterii, także z praktyką ka ..
gach SlruntoWych
• .
"
fotele.
6065-2
" sową, pOSZltkUle posady od d. 1
Oferty składać: Rokicińska 40, . lewar rzeznlczy na krOKlI:118ch
.
Wl'ześnia W miejscu, ewentual1759-1 I . dębowych sprzedam., Fura I' lOkaja z 5-4 pokoi Z kuchnią ! nie na wyjazd. Oferty prosz~
biuro budoWJ.
wl~lkoścl na 20 tuntów ml,ęsa.
na magazyn okryć damskIch l składać Wadministracji dla ,Mloz
Wladomo~ć u sekretar~a,Z'-':ląz- poszukuje W centrum miasta.! dej Polld·'.
5752-:1
g
ku rzeźmków, .UI. .Kl.llnSkle . ~
Dam • odstępne lub kapię maga- !
.
.
.
;Ni 129, 2.rana do 9--eJ 1 od 6·eJ·
. Ł k
f ty b M·
!
awrzyniec: .Mielczarek
_
.. .
do, l~.ej wieczór.
.6121-1·. i~~: as aWe o er sUoo9s~ga- uczniomie potrzebni do zaklada mechanicznego. Zakątna
bił pasJiperttylllClaso
agiel sprzedam. Wólczańska!
'~-. "..
• os.
6065-2
wydany Vi l.odzi przez '111
Gł\.ZETOWY
144.
. 6094-3
lekcji, korepetycji udziela stupolskie.
5985
HURTOWO I. DETALICZNIE
Magiel do sprzedania. Stollłimi.
.dent "szechnicy Krakomskiej , umeblowany pokój zaraz do
lIlynajęcia.
WIadomość
ulica
SPRZEDAJE
ska 14, Modro.
6155-5
Konstanty LOwenhoff, Andrzeja I
aginąt paszport niemiecki
Orla n lO, Klinger, od godz. 6
dany na imiona: Juljanni.
.
Meble nOWe i uźywane sprze~ 11 m. 9.
2510-1
po pot
6120-1
j ana i Amełji Aniolkiewlc:ó"
ldministracja "Rozwoju'·, . O
daje po cenach najniższych. MrOda panie ka umieJ'ąca pisać
001
. Orla 25, stolarnia...
610~-:15·. na maszyme
n.
, . po.. ł Udzielam .lekcji francuskiego,
pOSZUKUJe
i
niemieckiego
anglelsktego
aS!iel sprzedam. Ul. Lipowa \ sady biurOWej. Oferty proszę
aginęra karta węgloWll na i
za umiarkowana cen~ Sienkie19. .. .
6036-2
składać w Rozwoju pod "MaszyMar]l ZarzyclueJ li 1000.
Wicza 51 m. 5 II ,it:tro.
kaz)'ine kapno! Nieruchomośe
nistka".
5599-1
61156101-]).2
fabryczna - Zduńska W ola. ! uaaczycielki polki Z vraktyką, ł
Snrzedai
:
Budynki .doskonale, Plac do bU-I ił specjalilość: geografja aljlt- j wstążkę żelazną (Bandeisen)
t' .
dowy. Ogródek owocowy, Powód
,
starą r drut żelazny co naj·
.
"
.
l sprzedaży wyjazd. Cena 5JO 000
metyka. pogauanki przyrodni~ i
Meble!lsohdnej robot, t gotówki 200,000. Pośrednicy wy"
cze, kaligratja, potrzebne. Ofer- ! mniej 5 centymetrowej ażywany
.
' t · .. . t y w ROZWOju pod "Sumienna".
kupię m dużej ilości Oterty z
mozna
liR) ante} l. naJ- II tączeni.Łódt. Juljusza 4 m. 1.
6095-5
ceną. proszę. składać w .. Rozlepiej kupić tylko u Kahńskiego
5985 śl
woju" p-od "Zelaźo"; 5444-:0
i Cesielskiego, skład mebli nooszukUje p.okoju z gazową ma""'ch i uż"w.an"ch. Alej'e Kościu~ :, [)ianina.torteplany noWe i uiyszynką lub pokoju i kuchm, naUJ
J
J
•
wane, strojenie, prze1l)óz, re1
~ duże pokoje z kuchnią i Wsze lszki 59 (Spacerowa) przy An- i paracja. Sienkiemicza 25, Chod- uCZYCielka. Sienkiewicza.Ni 61
l piętro.
6071'-1
5958..... śs5
drzeja. Całkolllite. urządz.enia i ko~skL
kiemi wygodami od pażdzier·
.oraz . pojedyńcze meble. .
sika do wynajęcia za 5UO mleotrzebna młoda przystojna go~_-:-~-;--;---:-:-;;-;:--:-60
__43--:---:-5:-:
plac do sprzedania przy ulicy
spodyni do samotnego na wy- nięcznie. Slenlciewicza 85 m. 5.
6122-1
lvleble .' różne sprzeaam
Bednarskiej .Ni 5_ Wiadomość jazd. Oterty pod "Potrzebna" W od 5-1.
1 1 tanio. Łóżka, materace, ulica Rzgowska .Ni 143, w re- Rozwoiu.
6G4Q-2
szafy, bieliiniarkę, otomanę, kre- , stauracji.
6035-2
dokumanty.
liens, stóŁ; krzesła, tremo, obra· i plac 40,<.,,50 poza mIastem z domzy. Piotrkows'ka 261 m.4. II piEt'
kiem sprzedam tanio. \Iliado..
Kupuję
tro front..
6052-5
ść
P ryncypa. Ina .11'v,. P rze ddam Glowacki zagubił' dokamo:
pOlrzeDnezuolne panny do pra ..
A Meble. sprzedaje, szafY, lóż.. ,mieście Krłińskiego, u Najmana,
cowni sukien. Konstantynow.
menty rzeżnicze.
0-2
lU ka, krzesła, stoły, k:cdensll, ,
6037-2
ska ł.'i 33 m. 2. front l piętrO.
Cinzer
Karol
zagubU
paszport
Ilrl;ą dzel1!a resta~racyjne i skie- : piWIarnia do sprzedania. Wia0005-1
. lliemiecJd wydany w ł..odzi
~~e. 'plotrkowSil:a l~ P~eź- i
d~mość przy ulicy P~zejazd przy. rodzinie «meblOWany po; ,V! 7011612.
6100-5
srebrne.
leCkl.
6086 6
t.Ni 66. .
6050-2
kÓJ do wynajęcia. Benedykta
\!liadomość W adJnlnls!~
GTUCZ Antoni zagubił legitymaMeble, łózka, materace, . sza- ~ Rower.do sprz~dania w dovrym 20 m. 11.
.
6064-1
cję chle1>ol11ą wydaną na 5 ~Rozwoiu".
. ty, stół, ·.kr.żeŚla, otoman,:.
stame. Ul. Górna 12-!, KopOSZUKUję mlynu do kupna lUD osób.
6160--1
luatra, bieliźniarkę, komodę, biur- zm\'.
607;>-2
ł
WydzierżaWIę w dobrym punICko,totel,sprz.ed. a.m tam.o; 'ł'iotr- f Skie~ &poiy:"czy do ~przedania. cie. ł..askawe olerty prosz. t; ~kta·
Józef KrakoWialc zą&uhil paszkowab 223-5. ł p. front.
Wladomosć: ::>taro-Zarzew3ka
dać poczta Poddębice . su;,
port niemieckI wydany z gm.
6129-6' 1 0 1 . . '
0011-1
"Młyn'"
.
W07-S'
li e lu ÓI11.
.", -'
L
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