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WZ'jv:Jti sr~ osoby prywatne i inlltytut;ie. społe:zn~. które są W posiadllniu ruchomości i przy.
~orów szkoln~c ~'. ęzłwly Prze~)1s1c~Wel w Łodzl P':~yulic)1 Pa~skej Nr. 115 .ab~ wprzeciagu
odnia od dnIa dZlslelsze~o zj::!loSJly Się. d.o KancelarJl Państwowej Szkoly WlóklennlCzej. Pańska
r 115 tylny pawilon. celem z\\?rotu wzmlankowan)<ch przedmiotów. .
'
. Pod rygorem dochodzeń karnych.
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Da &Iąsku&isszyńskhn.

&szyn. Z okazji narodowego święta czesdn.S8 października zastosowali czesi
. einarkacyjną na obszarze podle~łym
ilńej pOlskiej, a pozostającym pod
aGłąwol skow ą,niasłychalla represja.
iolskic9szkół, w. których w dmu tym
'·cfe.odbywała się nauka, porozpędzali.
ą Hc~bę nauczycieli aresztowaU. l tak :
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ł demo.kratycZ~ego narodu wswjede. zaczęł~ się
przyzwyczajac.

Przedewszystkiem naleiy rozerwać szranki,
kręp.ujące dzielnice POiS. Ide, a potem znieść cła
na, prZedmH?ty pierw3zej potrzeby. ti. na nar.z~~
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wszelkich wiaIlomóici z 'Polski, abuwi.em czesi

me prze;ju>lcBFI poza lmię·de'uar;,aGyjną pism
polskich, l~st w.słania j}rawdziwej rozpaczy.

I

I ,,\l Drak"rnl' l' HaI"tow'\ym Sk1>"dz1·p.. P"'piP'ra:. ~
l' .'. A.' J,. O STRO W SK I '

VI Błędowicach Dolnych w~zyscy nauczyciel e
p0lscy, w liczbie 11, zostali uwięueni.
II
Represje c7.eskre wzm3ga~ą się z dnia na
dzień. Ludność polska,poz)3.wiona w dodatku

'IV

WOI~a ~~Iszczyła ~asze slły produkCYJ.n:_
~oz~osc tw~rzen!a dobrobyt.u. ~udnosc.I,
~ zniszczyła 1 chęc do pracy l Jej wydaj-

mYl

..Ala'

waptekach i

składacb a~e~

Od Administracji.

Z powodu'nade:ścia pewnej ilości papieruI
dotychczasowe ograniczan:a w przyimo;

waniu ogłoS"zeń zcsitają ,@fn~~te, OC280'

kornul1iku~emy Sz. Kiijeniełi.
.
pracy l surowca. Całoroczn1 bu:lowa ;nm_ s t w o w o s d polskiej wydaje mi sę poclwdem żółA~mlnistracia . Rozwoiu~.,
Cóż stąd, iż z mównicy se~mu ustawodaw- wia lu!> raka. s!\rępowanego od natury w swoich
wychodzą żale i zarzuty, coz. stąd" iż ruchach. Pocóź; skrad:1ć winę nastra;ki lub ekoo cierpkie lewicy krzyżuje się z krzykiem nomiczneżądania, gdy pierwsz4 konieczno5cią na samowiedza ~iiroju, pragnącego ekono:rticz;;.
aczy prawicy. Cóż pO,110~ą receJtywygłaJeSt by praca ISlD ata i właŚCIwie wbre\v wszel- nej wolności t nie. l.'lysJu~·wania się obcym.!
Urrwalen; e waluty. n~e51ety moie być jesze o "wolnym handlu", o uruchomieniu prze- klm anarchiom u sąsiadów byłil zastosowaną.
uJ o wszelkich przedsięw~ięc!ach i rob,o:
Polska mU5i się czeJ11Ś odznaczyć, by nie mó- cze tak dłilgo flkej ą, dopokąd nie nastą~iprze~
Ludzie wprost oduczylI SH~ pracow~c l
WIDno, iż obcy zroblij w niej porqdek lu!> anar- kOG:! nie mas, ii; rząd jest od. tego, by prąc~
eć i większoś: z nich sądzi, iż w pustyni,
chla Ją zniszczy, lecz by się od maczyła, pow n- . popierać, by ją·ustailawiać, lecz też byt pracy
a c.oraz więcej tworzy Sl,ę koło n~. man- na ~}na eżć OdjlOWlednlch ludZI na ojj>owledn,e tel korzystać po .vinien ze sla1:lłizacd miernika
pienlę.,tnego, b'idqcego na razie banlmotern obie;'
meba spadać będzie. Miliony ludZI nIema mieJsca.'
,
gowym.
Y a gdy lą dostaną zaczynają ją leKceM.:imy wrażenie ciągłych p6łśrodkó.v w dziaZ/łaje się, iż nic nie jest hltwiej').zym jall
I

dlla

I
j

ć
Wszystko w kraju

czego .się obecnie dotknie-I
jest niezupełne. Jeszcze uroczystOści war.skie, wileńskie, krakowskie jednoczą na
lIę, patrjotyzm i uczucia, by potem zblaknąć,
.Ln~ć i w }Vlelu wypadkach zamienić si~ na
Uzywania bez p r a c y . .
Wielkie słowa wypadaiąz katedry i pisma
eczne powtarza.ą te d~bre zamiary, k.tóre
lO .pr~dkQ zmkniaJą się na liczmany. bo
a POdstaw, reoulUjących prac!:; i handel, bo
IU~ SIły, regul,ująceJ te podsla wy, bytu naro·
ego, bO ludZIe me pOSIadają miernIKa walu'e\\O, ani srodkó"Y prOdUKCji, bo Wle5L.C!e
YSlli.O staje się ianta5magofjiL lluzją,JaKo
e la~ ~organy w pustynt._ ,
.'
,
. R\;~ Silnej nam potrzeba przedwszystklem,
~l takle]. któral:>y l:leuobotnym dciła prac~ pro~kcYJną l chleb (.1ostatm a od 'biuro;([aqi kie~
~~n~czeJ WSzdK.ich:aul~ramentÓW 2ądała celoIO~Cl konkremej. bez teoretyczoych; wylirętÓvV.
i J7~\e~my przeclwni,..ainI. wsz.elkicn. Sf0JKÓW
~nltąilZ<1cY.JnYCh
l mo lOlolow"cna z radoSClą
Iowlta
't'
J
'. .
lo,.. ".lY KfOKlwsporudllBtu rZ 1ł ju w uprzemy'

łalnoścl, n.E'pewności i' meJasności. J~~!em. i dzią
~am, d.)~~eraJą.c s~ble .ludZI rozumnyCH I dll:1~y.ch
l ot~!erając na O':;CI ez wrota dla h~n~lu llllCJatyW'i~. U.wa rr:a:~ przeplSów_~ymcza",owych, rozPOlzq?Zen prZej::.clowyCt1 10 s~ manowce Ujladlul
UłosuJemy za ~olnym handlem, który postaWił Anglję na wyzynacl1 ekonomicznego rozwo u, g~osLlJe;ny za o~warciem. gramc ,ala do~
w<:,.GU w::.lelKlch produKtó.v .~an'5zycn gdzlemJz ej
mz u nas, a ndm kOilleClUie po~rzebl1y~n.

przez konkretn'l prac!! i wolny, h'anJd pO:inieść
wszelkie czynniKi narodowe:1o roz'Na·u ekouomiczn~go i dobrobytu mas.'" OObWDji zaś'~'
rywa strajki i anarchię.
.

~Iaml OO"lqZaJącym!

zapan~wdm~ nad umysłami ludu ,polskiego, al>l
~tuwlC SODle swą rozdadową, siejącą niellaWlśt
l ,zam~t anarCHIi
dziatal1105Ć. cnwycHy si~ Z~

Wsz;e.l"'le~O,~r~nlclenla handlu wo:u.!ł.o są K.am~e~
stale,\: pOb!tli!1 WOlnJ::. CI
l dOtlfODylU. Jelell my,. wskuce,c, naSzej dZIWne] .mt~dzynJ.rod0dowel" r05YJs.(Q~austqacKo
flIem,eCKlcj PLlIII.YK! narodowe] l trojzaoorow~J
nauKI eKo.lO.l1iC,Uej .dot4J . po ro.{U, ,me Il!0Jlf:>my' C10,SCG? ZOrsdI1lZo.vil!l!il. sit I srodl<.o.v ,do
lamej a d0.:11Glu:ue, proJui\.cJI dla lud.1iJ3Cl KrdJoWt:j, W·lie Z~OJZl:; :Sl~ JnU5tmy, Uj raZie, z KO-
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jeJpiULe pONt nn,SLllj ndU';Z:yc Się 0t11efi.!C- VI ~ej

Teror nad
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mkCZeln114 .l)r~a Walń:i.~ 'pra5~ n:łroJoW<ł, z.i
br~I1 .. ~ mysi lelI tra~YCJI l lla5ecpOlelalqcą ~,
gNał""le brutalnym l tero~.!. Po. nieda\VnY.ll
wypa.;bmz,TnaCilU, bombą na'drukarn!~ .Ro~
~Oj~~ t, (,}bec~le w RaJomlu dOi{onąno. sz;.!re.!~

na,Ja::.cl n.i. ga!etę .. OJrodz;enle"· w duchu pal
tfjotyclHYlll, chrz(!śf:)janskim i slczerze; polskm
wy
d,OrOwdl1ycn
ząJdl1.acn
walutp .vYCil. Centrala prOWd.~lun4•. OlO .co w tej sprawledonośi nas
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radomscy, 28 października zażądali od zecgr6w

1łltoreK.

dnia 4 listopaaa 1919 r.

li i
chcieli zdemolować! dł:ł !!'łZ6woi ł6dtkiei' i warsza~ ~
maszyny) potłuc czcionki i zabrać 1i 20 lt 0dro -'; prz&dawszystldsm Sdniowy at "~lkt eno
=

I sie 6 indywirluó,v,

drukarni, ażeby nie składali "Odrodzenia" spotkali się jednak z kategoryczną od~!)w~..
. 29-X zrana do kamoru drukarm 21 aWlło
'Sie 3 towarzyszy z żądaniem wydania nakła:lu
li 20 ,.Odrodzenia". Zarząd drukarni stanowtzO odmówił.
'
O godzinie 11·ei zrana posłany przez redak·
łora człowiek po kilka egzemplarzy "Ojrodze 4
nia"; wrócił i powiedział, te .. Odrodzenie" zatrzymane
.
O 2i /, po połudmu do dni karni zjawiło!

kt6!"zv

dzenia".
.
••.
.
W tym czaSIe, celem z30ezpleczerua dukarm
od napadu weszło do kantoru czterech uzbroi 0nych policjantów. Drzysłanych prZ~l: Staro5tę i
Komisarza Policii. co widząc napastnicy umknęli...
j rozstawili się po ro~ach ulic. aleby złapać roz·
nosiciela, niosącego "O::lrojzenie" do Admini·
stracji i zniszczyć cały ~akład.
..
.
Z~~ac~ ~iemnyc~ .lstOt udaremnił! .energlczfil polIclancl I rozn351':lela odprowadzłl!.

I
I.
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I karwiilsk!~, oraz niere~ularnaraj :łf ob,
p~zez ko,eie cze~kie. na któr ch do"ta;,ra
: g!el. przezmezony w pier;v3~ li ~.tale gini~
: łódzkiej i war5~awskiei, przyczen ~il dla ga/
! nieraz do 50~ładunku.
,raty d\)~,
!
a) Wczorai najszedł d
.
o
,! transport węgla z kO;Jalfl Ka ,~O~Zi' Pie
21 wagonów dla G3z~.vni rw!n.sk~C~t w
l transtJorty w drodze.
mIejskIeJ.
i

I

i

Bracia z Mazowsza pruskiego wŁodzi.
Go!ci serdecznie

przylmow..ił

specjalnie w

ł.fln

celu

wyłoniony

Dostawa wę:!la Wplvni'
f un,k'
, zakład6w
. .GlWWńi
e na I\raw'
c;onowame
t'
I

idżie i oslabl?:te, w ostatnich Qa~c~ co, ,'I.
gazu - będzie SJę 5to~niOWO'POWięk3Z:1 s
-

Szalona drożyzna.

c) Dokuczliwy mróz i ·.wiclJu~

komitet.

"

a) Zapowiedziany przyiazd gości z Mazugelickim ŚW. TróiCY. gdzie pastor Hadrian prze- paskarze wyzy?kali syiuacię i pod~e3~rr~~
c ce~y P~().iUkI6~ sPJty,.v~
polskich do Łodżi nastąoił w niedzielę, o II mawiał po polsku, scharakteryzowawszy jako l' bYWa.i<~h
godz. 9 m. 30 wieczorem, pociągiem kolei )ka- kaJła'n stosunek zboru ewan;;elickiego do lu- b lc'1' ~t~ ro ę zas jZWH;ksza .leszcze d~k
Hskiej.
'
dnosd łódtk'ei. mówi{ o dziatalności okup:mra c e at spowo owany , lłiedołętllą . o'
Przybyłych w licZbie 2.f. ch powital i na " tów względem oarat i ewangelickiej. czującej się darką.
.
g
dworcu. kolejowym członkowie komitel u PiJ. DO polsku, w końcu zachęcał, aby szii razem z;
Jest l t~ !orendaln~, wproot. ~:)odal'ka
inż. Kowalewski. Maj-Majewski, Cian::iara i Za- Polakami.
po . Vfzg ę ~Ie .p~mys'nYl!l "zmwie, ob~
krzewski.
Następnie w towarzystwie kilku członk6w' w pazdLlerCllk~ l.. l~stopajzle, a więc wc
Specjalnym pociągiem tramwaiowym, wy- I Kmnitetu - goście z Mazowsza zwiedzili fabry- gg~~ gUd~a r~int°.v l'i ą p~łrte. panOwał w
słanym umyślnie przez dyrekCję, wszystkich ki łódzkie oraz miasto.
:c,
zlna~. orma n~ grój •. A głód być
gości odwieziono do ro~u ulicy Andrzeia i
O g.odzinie 2-ei po południu W'izyscy ze- 51, Jezeh .r0~zJnY roootGlcze Cbł~ba za ka
Piotrkowskiej, poczem udano sit: do gosoody braH się w hotelu Resursy R.~emieślniclej, gdzie
W~dos.ta~ ~lIe ł ~~gął W paskarskIm handlu
.żołnierskiej, przy ul. Przejazd na wsp6lną kola- Komitet podejmował ich obiadem.
s,? le zy ZI p a,-Ic po.4 m,k. za ,funt chleba
cję. Tutaj powitał w ciepłych słowach gości' z
W Resursie Rzemieślniczej powitał serdecz- plekan~g~ na pół z zlemmakam,t.
Mazowsza - prezes Tow. pomorskie;!o, adw. nie przybyłych in! KOiJieczny. Podczas obiadu
JezelI, d?damy do tego drozyznę onlu
Zelazowski. Podczas biesiady nastrój panował przema>\iałi: górnik z Poznania p. Pawłowski, ł chOdz~cą lUZ: do 10 mk: za pu~ mokrego
serdeczny. Przemawiali: inż. KOf}ieczny. oraz p. podkreślając zn3.czenie przyłączenia MlZowsza i ~a, stałY, ~ra~ ~ęgla, kk~?Ską l SPÓźnioną
Maj Maiewski,; wreszcie p. Cianci~ra uogólniał ,\Ilar~i,i do Polski ~ dowodz~c, że ple~iscyt ,trwać ~aw~ i z;el~m~ Nt ł t re ~ d~datk,!1 ,zm
itosunki plebIscytu na Mazowszu J S!ąsku.
powlH:en 2 lata, azeby mozna przywignąC całe
po,.:: ą",ac 1 za;a~z ~ w ZiemI, dzIękI pr
Z pośród Mazurów przemawl aU pp. Keoic Mazowsze tj. S powiatów, które po\Vinny być mowanym przez • .~, straikom rOlnym, o
ł Jabłoński, podkreś~aiąc dążenia dobrze myślą- przyłączone.
m~my okra,Juy obraz tego, do czeJo dopr
cych mjeszkańców Mazowsza i 'Warmji do przyVI imieniu Tow. Kresów pomorskich prze- ~ty sławet~ ~~~Y p~t>dee.56N, ?OleCUlllcyc
łączenia się do Polski.
mawiał inż. Swierczewski.
wyznaw~ N h. za:)d l teOrjl w Ło:.tzL
Biesiada na miłelPogawędce trwała do goPo obiedzie goście z Mazowsza zwiedzili
- ~ksport m~tarjałów przemysłu IQ.
dzi.ny12-ej w nocy. a zakończono Ją odśpiewa- szkołę ludową. kości6ł św. Stanisława Kostki i l za gramcę..
.
.
1\iem "Roty· Konopnickiej. '
szkoł~ handlową ku;iectwa łódzkiego.
r .. VI WarszaWle odbyła się nar~da. przed!
Po wieczerzy wszystkich gości odprowaO godzinie .S·ej wieczorem odbyła się koWICIell las6w i przemysłowców leśnvch wij
dzono do gmachu p. MaksymilIana Szyffera, laga w lok.alu Resursy Rzemieślniczej.
. wach organizaCji e;{:'jJortu materjałó.v leśJ
gdzie, dzięki uprzejmości właściciela, wyznaczo- ,
...
«
...
na ry~kl zagraniczne. Do utworzomj. Vi tym
,no na· no.ch.~g. ob~z.erną salę składów, fabryczMazury, wyjeidzalą dziś,' w~ wtorek koleją organ~zaCjl prz~~~5towo-handl?.veł leśilel
nych.Łózk.a. i, l?osclel ofIarowałO Cbrzesc. Tow. I fabryczno łóozką na Dqbrow~ l Spisz. . Dalsza ląCLyh Się wła~clcje!e z' Litwy l Wołynia..
DobroczynnoscI. .
Imaszruta obejmu;e - Krak6w, Lwów l Bory- Godne naśladowania.
Wczoraj, o godz. lO-eJ rano wszyscy goście sław,1 gdzie zamierzają zwiedzać kopalnie nafty.
'z Mazowsza zgromadzili si~ w kościele e w a n - '
W swoim czasie specjalna !m:nisje sz
........
kowe oceniły szkody.' wynikłe t części
lub zupełnego zni5z'.:zenia zboża i tp. po
tych znaczkków doręczać nie wolno t a odbiorcy ,dokonywania robót wojsko .vy;:;h w wieJu
mają się przekonać wedtu~ znaczk6w - ile
nach wiaJsKich. którym mi:ito być
dODłata wynosi. Bez tych zna::zk6w nie jest
jłrzei: skarb Pańsll'la ohzkodo.vanie. DJ
Dnla 2S-go października drzewo koszlowało I odbiorca obowiązanym uiszczać należności.
z tych komiSJi, mianowIcie w OKrtlgll gil
"S-Gmk. pud. Dnia 2-",'10 listo'lada z po.voju
W
.
Dym warszaWSKim w,Jłyn~ło polame oby
•
t'
czesnaZjma.
_ ro:niKó H z gmin: I:kańsk, Bocki i Kie)
śniegu i mrozu pOjskoczyła cena na 10 -12 mk.
c) NiespOdziewana zawierucha mroźna za· z lIcznymi pod,Jlsami. o zrzeczeniu się wszel
'u pud 1 Ludność potulnie praci co jej każą, bo skoczyła kraj tak nagle, iż rolnicy i plaut"torz;y wynagrodzema na korzysć P<1f!stwa. Za
iitrawę przecieź gotować muszą,
nie byli w stanie zapabiedz lej skutkom na czas nasiadowama, a tak hOjał ofJar n oś:', duli'
Wzywamy Urząd do \\lalki z' Lichwą, aby i przez to kra l poniesie nieobliczone strat.y
c'l WySOKIego patryjoty••nu, Minlsterscwo
Ze wszystkich stron nadchodzą smutne wieK
'ł
' ,
b
.tajął się tą sprawą a kupujący
niech ści, iż całe pola ziemniaków w okolicznych ma- I wOJ s oWj'cn wyrazI o W'spo mmanym o
10m serdeczne podZIękowanie.
robią protokuły na paskarzy w najbijższym kojątkach zmarzły. Również wiele pozostało ni~
,IIlisarjacie.
I zebra~ych warzyw i kapusty. które prawdopo- Z Bady miejskiej.
,.Rozw6j" będzie pomieszczał nazwiska pa- ; dobnIe także ucier~~ały od mrozu, dochodzące 4
KOmumkujt; uprzejmie, że 40 i 41 O
skai'ly opałoJ,vych. Prosimy o dowody w 'naszej l go do stop•. S pomzel zera R.
.
posiedzen a Rady Mi\!jSKiej odDędll się we
"
.'
,
..
ł
Na kolejach ponadmarzaly transporty zlem- ~ rel\: l Środ~. dma 4' i 5 listo~ada r. h. o
rcd,ąkCJI od 5 do 7 wlecz.
., .
.
mnia ków, których na razie me udało sie zabez- 6-eJ pp. w siedzibie radzieckiej.
_ _ ROldawnictwo pOńręclników szkolny
, Dosyć tego :paskąrstwa i pIlnUJCie ludzIe pleczyć, gdyż mróJ; chwycił nagle i niespodzie1anli. żeby wąs. nie okradano l
W311le.
, Przy taki ch fatalnych warunkacb atmosferya) \iTydział Szkoinictwa przystępuj~ do
cznydl ani marzyć me można o sprzęci e oko- działu podięcznikó\v szkolnych poml~dZ}'
powin,. które prawdopodobnie prze,Jadną ku' ,szczególne SZKOły miej5kie z ci. 6 bm.
szkodZIe ogółu ludności kraju.
I·
Podział uskuteczniony bę~z;ie w por ć
:Zbieramy więc JUż owoce agitacji socjalisty. następu}a..']'m: d.6 bm. sKładmca, wydawa
_ Z parafji św. Stanisława Kostki.
czne) na wsi, któi3 niedopuścila \lotycbczas \lo dzie od g. 3-ej do 5-el po połudJllU po
~'
K k'
s.pr~tu
ziemiopłodów.
dla szkół od XI 1 do 30; ci. 7 bm. dla
c) \iT świątyni św. tani~awa
ost l rozod ~ 31 do 6(); d. 8 bm. dla szkół od
,poczęto już roboty około wmurowania tablicy
- Snieg a tramwaje.
do 89 j d. 10 bm. dla szkót od Nt 90 do
\pamiątkowej, ~t6ra odSłOnlęt'l będzie w d. roczulcy
k) ,Pasażerowie tramwaj6w miejskich w dniu ci. 12 bm. dla szkół od ~ij 121 do 140i d.
~wobodzefllaPolsk.i od najazdu wro"ów~
wczorajszym zaskoczem zostali niemlfelUl nie4 bm. dla szkół od H. 141 od 159.
- Z poczty.
,
spodziankami_ w" postaci częstych przerw ruch. u ł
'Łód:zklo T-w-o poźyCZkowo·oazt%f
Łódzka dyrkecja poczt i telegrafów ogłasza; wagonów., \6lYnl,Kało to z powodu Sniei:ycy. ieiowe.
'
We wrześniu br. zaprowadził zarząd pocztowy
W~IJStwa smegu, p O kry wał El c a szyny.
a) Dowiadujemy się, źe władze To·~a r
loaczki dopłaty (portowe), odmJenne od znacz- p r z e t y, n a, ł a kontakt prądu~, słaby w~~ec. wa postanowiłY wznoNić wyda~aille ~rolli:O
Jc.ów pocztowych, służących do opłacania listów ł braku kaolJ l tramwaje :WlOkłY SIę krokIem .lot· mmOWY.Ch potyczek. oraz;' przyj mo wam e VI
~ góry przy nadaniu.
.
.
.
Wl~m. Prud WOJillł uzywano VI tym wYiHldlcU dów osz~dnościowych.
"
t
Utzędy pocztowe, kt6re doręczajIł. lIsty me- 5011_
.
Na,sta~ej iD5tytucji sp6łdz[e'~, mie '(
opłac~ne lub za ma,to opłacono ObOWH~l.a ne Sił
Sytuacja węglo~a..
tyqymy powodzema i mamy nadtłe~de "dll
~DleplC .le. znaczkam.l . dopłą~ na taką kw?tę,
. W sprawie sytuaqt węg-lewej dOWiadujemy warz;ystwo tylkO drobnym,ku;Jcom b~
JW ~al.Y n.a liście. WSlÓW QopłatQydl bez Sle. 7J! sfer nuarodajnych; Brak \V~ i.I{Qk,soq lako "re.:Wtu. aieQy o~ JlĄ51 ban

frat

{ÓW

I
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I

Objawy paskarstwa.

,

l

I

l
I

I

I

KRONIKA.
S

_

I

I -

RONO] - WtoreK, dnia 4: listopada 1919 f.
- ._- "•..
-_ .. -----,

-

I wie, L. Kalinowski i 'K. Karwacki, zastępcy.
_._-~-----

_Dodatkowekontyngont1 ZbUŹtJW6.
) 'Wyznaczpne przez Ministerium Aprowi/kontyngenty odstaw tboia dla producentów,
~ wzras!ających t dniem ka~d~m potrtebac.h
roWiza~ln'ych Rrzeczyposp?l!tet. okazały SI.E:
ytnizkle~l. ~obcc tel!o Mlnlstequm AP~OWlcji zwr6clło SIę do Starosty pow. łódzkle~o.
lI'iadamiaiąc, iż zmuszone będzie podwyższyć
sokość dostaw.
przed natożeniem dodatkowych przym uso-ch dostąw, Ministerium postano'.Nito zaciągnąć
ania miejscowych ezynnków w każdy m stastwie. l,Jobec tego polecono Staroście na poat łódzki, aby do dnia 8-go listopada nadestał
yczerpuiący raport w tej sprawie. Przy nakła'niu dodatkowych kontyngentów Ministerium
dzie się oplerało na tym samym pod~iale godarstw na kategorje, jaki jest w myśl ustawy
'pca 1919 roku.
- W,sprawie rozdawnictwa odzieży.
Zarząd Łódzkiego Chrześcijaó;;j{iego T·wa
broczynności podaje do wiadoit,ości osób
swoim czasie zarejestrowanych. że ostateczn y
min odbiortirzeczy z daru Amerykańskie~o
ywa w poniedziałek; dnia 3 li5top<;Ida 1919
Rzeczy w dniu tym nieodebrane z05tanij prze·
ane Domowi Starców.
Zarząd zaznacza iednocZe3!1ie, że przekazamu odzież przeznacz)ną lest li tylko dla doych. Odzież dla dzieci otrzymał specjalny
mrtet O,Jieki nad Dziećmi.

--.~.--_

~",._.-

Do
' komisji rewizyjnej po~o.tano pp. j. \lTolskiego,
! A. \Mesołka i. RutkoW5ktego. Na stan:)N1~ku. dył rektora·, zatwl~r~zono .czesław.a . Wlelonsklego.

Z WARSZAWY.
(od własnego korespondenta) ..
Z powó::lu zadymki śnieinei. która szaleje
z niesłabnącą siłą, połączenia telefoniczne i tele,
grafi ewie na linjach; Warszawa-Kral~ów, Var·
szawa-Poznań,. Warszawa- Białystok, Krak6wW'iedeń są przerwane.

KradzI6z pasówtransmlsYH1ych.
aj Wczoraj W fabryce Ratnera, przy ul. Pańskiej

nr. 2;), skradzione pasy transmisyjne wartości
marek.

tys.

10

*
Teatr Polski.

*

*'

Po szeregu sesji w Ministerstwie Spr. Zagr.
wyjechała z powrotem do Berlina (pod wodzą
poprzejniego kierownika p. Godlewskiego) misja
pol5ka, celem ostatecznego uregulowama spraw)
Z Niemcami.
•

Występ Laury DlI>nin.

,

Dziś

-

wtorek Teatr Polsld daje ostatni raz
oryginalną sztukę M. Pre1}osfa"póldziewice".
I
Jutro stare niem Lil1i kobiet odegrany będzie "ZłoI dziei" Teatr Polski przygotowuje z ogromnym nakła*
dem pracy patryjotyczną sztukę' J. A. Hertza "Ksiaże
Do Warszawy przyjechała delegacjagdai1
I
J?zei, POll!atowski", 11) któ,rei. przesuną <SI ę iak ,w zw~- skich kupców i przemysłowców.
cłęsklm po~hodzłe postacie Jasne, dumne, drogIe
0. brady toczyły się w Banku ł-fandlowyn
demu polskIemu sercu.
~.T
aw~1
't. .. , l
'b"(tnie],.
11/ arsz_
::.Klm, przy wspa,
uUzla e nalwy
. szych przedstawicieli polskiego świata przemY'
Z KA L IS Z AI
słowego i handlowego.

I

We

kaz-I..
.

Schwytanie g·lstniej przamytniczid.
W. Jednym z OfzeddałóN pociągu pmpie~z
nego idącego doPoznln'a s:::hwytano H-letni ą
panienkę całkowicie obrożoną banknotami niemieckiemi. Znaleziono ~zy niej koło 40,000
marek! Ne byłq literalnie mieisca gdzieby nie
było banknotów. Pieni ą~ze te przemycano do
Prus.
.

i

*

*

"

"

* węgla staie gazownĄ
Jutro z powodu braku
warszawska nit' Clas dłuższy - jak o 1łasza Za."
rząd Gazowni.
""
*
Dzisiaj porucznik Sztabu
Generalnego, pal
Komberski, między godziną 2-3, popełnił są
mobójstwo wystrzałem z rewolweru. - Pow6,
nieszc.zęśli wa miło.ić.

- Na rzecz Sląs!ca.
Na pensii p. SObOleWSkiei. ojbyly się '2' wie- 'I"
ry na dochód funduszu S!ąska. \M obu słONO
Ępne wygłosił prof. Bo:esław Rachlewicz.
dsrawił on na tle
histoni powszechnej i
"ki dzieje bo~aterskiej walki Sląska o prawa
do we.
.•
.
.
' Podni3słJ nal':3trój 1U'·oczy.słojci ..
NastępnIe odbyły się produkcje uczennic.
.,
. . ~
• "
ne z dużym nakładem e5telycznei pracy.
Krakow, 3. l_~topada (PAT.) W rocz~:cę 0::.- I Ma~9 P1Z2~stai:ntjelrt pnłnkó).J.llm2r~k~
przeszło 1000 !TIk. i ode.słauo je do
wohodzenla mla:>la o~ zabor~zyc~ rządo.v o,b- ł
,.
..
•
"
,
Vi Warszawie
chodzu,no w Krakowie, 'II n,edllelę, w sposob
KraKow,3 listopada (PAf.) Pokzas obchoiu
.. ' .
,.
skromny, ale symbolizuiący znaczenie dokona- rocznicy 05wobo:izenia mia~ta Kra~{QN.ł pojnio....'
Z Polskiej MaCierzy" S~Koln6J.
.
nego przewrotu dla KrakoW'a i kraju. Mia,:HO słym momentem była m::>Na generain~go kOlł-.
Na ostatniem pOSiedzeniu zarządu Kolą przybrało wygląd Od5wlętny.
sa'a polSkiego w Stanach Zjednoczonych. pan(
olskiej Macierzy Szkolnej uchwalono otO godz; 10 rano w kościele Marjackim od- Kon~tantego BJSlczyńs;.;ie';Q, pr~yl>yłe~o t A:n~7
kursr pocz~t kowe .wtecz?rowe, dla doro· l.b YI0 Się. ur?czyste n :bożeństwo.. Ty~n.;za. ;~m ·w f' ryki. Pa? BU5.?:Ci:. Y ńSki n~ w~tępie ,za.zu,.aczYł, ze.
w salI parafjl Przemlemema PansKIego na Rynku na lIO;<lch Al B, i C, D Uitehvlta Się It.,.w przywDzI mo~ne p.ozdroNlellla odło~a.~ ,z .~el
ówce.
.
. szeręgach WOlskowa slraźo::,y,vale}5ka, poza kto- . ryki dla braCI tyte;szych w WOinel lUZ I Nl-ep.{):'
Ustanowiono opłatę od słucnacz6w po 2 rą zebrala się tłumnie publiczność.
d:egłej Polsce. Jest także rzecznikiem uczuć 'nii,
i młesięcżriie.
Pochód ruszył z Ryn'm ku gtównej warcie rodu amerykańskiego, a od ~{)Warzy5twa Cirr.:yNa temże posiedzeniu delegowany do War· wśr,ód, s~pa!eru.Na czele pochodu kroczyli na ty, do którego należał Kościuszko i Waszyng.
y na doróczne walne zebranie Kół P. M.
uczesinicy akcji przewroto.vei. wojSkowej i cy- ton. prl~v.:iózł. sztandar, który złożył na sarkQ,.i.
'dniu 23-go października, sekretarz zarządu wilnej. Pochód się ustawił przed głó ""ną wartą fagu KOSCIUszkI.
owego P. M. S. p. B. Szwelm szczegółowo , poczem przemówili prele'5straiy pol$kiej Wo~
O przyjażni amerykańskiej. powiada, że jesJ
al Sjiraw02:dan,e. z tego zeorama.
l' dzinowski. p.rez~dent m;ast~. Fcdor,?wicz' imie- ona. mez,:,-~odna ! ?bfita w ~y~y. ~.kOiWiek.;i
_ Z Koł
·1'
niem ludu ZIemi krakowskle1 Tetms;er. p•. ~~~r dOb"egll by o mej wypowled.tiął. nJ~ byłooy
,
a po ~j{..,
bek generalny konsul w Ameryce BuszczynskI, prZesadne. Mówca Jako konsul pOlski doznał
SekCi,a ,dochod.ow mestałycn
.K~le po. któ;y przywiózł sztandar od Tow. Cincinati.
dowodów życz~jWGŚci i przYlaźq~ 'nie tylko od,
pr~elml.e prosI .wSZY~.tkle cz.łOnltlme..K. oła o
Naslęonie odbyła się defilada, poczem na.- rządu, lecz takze oj to. warzystw l całegQ ogółu.
Yele na zebr~me w srod~, d. 5 bm. o g?
stąpiła uro:zysta zmiana warty. Z Rynku udał
Pułkownik Hoover 'wyraził się z wielkiem '
e S pO.Jq •• , Plotrkow:iKa 114, dla omówle· się pochód na Wawel, tu u we;ś.::ia do katedry uznaniem o Polsce, mÓWiąc, że nar6d polski
ader waznych spraw.
rozpięto sztandar amerykanski, a w katedrze zjołał stworzyć rząd z Judzi, którzy si./} nie u;.
- Ze StiJw. ogrodniczo-handlowego.
ko~su,1 BU:Z~ZYń. ski w im. le,niu pola~6w am~ry-, czyli rZądziĆ,. wojs;~o. k:óre .cUQÓN.. ~aI.eCźnośCi.
k) W t h d' h d' ł;
gól e ebra- kansKlcll zrozył liroczyste śll.lbQNaOle lIa wler- łdokuu!e, w kralu brak ·,zyw~~ś.ci lpraej;
czlon{C ~Iac o oy Od S,ę o I ndl~ ego ność,Olczyime. Sztand..tr zawi~ono tl sarko- I a mimo iG luliność Z!ło3i to spokOjrue, zaw~~j;
dzj ow
tow.
o~r~ flI cza, 1an ,w ni- fagu Kościu;;zk.i.
... .
.
~zY~ to. naleŁy. ogrDmnemu jej pat~Jotyzmowi
po~rowołdnegO do ~y~Ja cel~m po~red
W połudnIe odbył SIę obiad dla uczestm· 1 wlelklIn WYSIłkom ducha. Tym wyslłKiem du~
"rczan~zy wytwdórca~ '~ a SpoZY;Caml prze; ków przewrotu w hote,u' Saskim. W'ygł05zono Pols~ą pr~etrwa Jes~cz~ ~becny najcię~zy rok
. ze WSIO, fila:>t owoc w, walzy.. szereg toastOwo
OlWIera Się przed mą SWletna przvszłosc.
'
mlOpIO.dów.Lag31f obrady prezes komlsll
.
,
GlzacYJnei. p. L Rutkowski, zapraszając na
s::

Kraków vi

rocznicę

wyzwolenia

kQ-1

Małoporski~

l

I

I

pt;zr

I

l
l

Hoł d Dahałlfskim obrońcom lWDW!lU.

lt!~.Cj:c~~lsk·i
frZ~c~azc~ao;~~~:i~a, O~~~~:'
przyjęto sprawozdanie komisji organlzal

1"ls~ąd wynika, iż Stow. rozwija się nader

'

l~nte, dostarczając produktów ?grodnicz~c~

prywatme, lecz takie szpitalom mIeJ;y~~~denturze WOjskowej i nIektórym koo·
«.aku ~
.
entówPll~no komet ot~.arto dla .wygO?y kon~ono k;:ę przy ul. PIOtrkowskiej 18Y, ,roz:
Otw t s adnlce w Centrali przy ul. DZielne]
Ide~ ~ ~antory skupu n~ prQ",wincji. amia·
tillność S ahSZ u,. Sieradzu I ŁęCZY7Y'. Zarząd
eman! d l~W. kIerUj e ku zapewIliemu kon·
cllc1.as ~ rego ~ov/aru i regulowaniu cen,
nlków ,nadmlelme śrubowanych przez poY.
zYdów. mal~cych monopol na te arty-

, ---

przęg-ło się na 2 kilometry. Na czele pochodu

lwów. 3 listopada. (PAT.) Pierwsza rocznic~ walk o Lwów obchodziło miasto w nie

,

szedł pluton miejskiej straży obywatelskiej

na;':

dzielę.w 'Sposób u~oczysty. O g~d.zinie, 9 o~- stępuie szły organizacje spotecz.leze sz:ta~dara~'
była SIę

I

msza garnizonowa w ko:>clele sw. Elzbiety, t. i. w tym samym koście~e, okoł,o którego rozpoczęły Się pierw5ze walkI o Lwołl.
O godz. 2 po południu odoyło SIę przewiezieme zwłok 6 pOle;;.łych pod szkołą kad~c-I
ką z cmentarza ooronców m.lasta. L~owa. Pochód pogrzebo .... y WY;Jadł ImpOnUJąco. Roz·

mI, inwalidzi WOjsk polskich i inni. Trumn~
pok~opił ks. ,arcybisku;:> BIlezewski, który wy,.t

gtoslł przemowę, o znaczemu obrony .Lwowa~
l'laslępme poległych. złożono w grobach. Na..
Z-,VISJm,

iC~ są: ułogowsld,

·~taszkleWlCZ;J Sakow5Ki

,j

Jerzwiruki,

Bułat·

(jogo~'

":!!

Warunki rozejmu.

le~acja niemiecka. która ma uczestniczyć w na-

radach co do sprawy urzeczywistnienia waJ.
Nauan, 3 listopada, (PAf.) \iedług zapew· run;<ów obowląż!ljących z wejsCiemw żyCie trak.ano i cZisowll działalność, zarząduakcep
II pp ,POWOlanostały zarząd, do którego , nień· UizędoW'ych kół niemieckich nie moma SH~ tatu. ~rzej WtKOnanlemtycn postanoWień bQ.\
kl.
Rutkowsk!, S. Fra nt<oNski,
SIe- I SoJodlh~wać. aby rraktat pOkOJONy wszej! .lUŻ \v . dą mUSiały ~yc zoadane poStallChVi~ll1a w spra.-;
vOf;waJ:411ków rozemuJ.
.
elllus, F. Dymkowski.. jako CZ..tOil"O. l życie dwa 11 Dm.. Do :Paryża mą. przybyć de-

DOI Ych

l:'l{'

I
l

.

L

lIieiłdCY atakuj~

Litwinów i t.9tySZ!JWa

plany niemie~<!ie..
.Ryga. 2 Hst?pad~ (PAT~; ~a lewym
..
. ! Dźwmy flota SO:USlO!C7.J osszellwała z

Walki z b3'SZ'awi.<aJlłl ro~ " .
się pomYŚh'iie.

brzegu

IIIIJaJą

do:latW
·
"':dM, ~ h~to:),~da (pAT.) . Z RygI .don?szą, :1 n1:TI rer.uitatem pozvcie nie,rzyiadel~kie: W ~earszawa. 3 listoJada. (PAT.) 1(0
ze wOlska meml9cl~łe przyby:val~ bezu! ..an?J6 do I ionie Rygi' i Fryjry:h5~adtu _. artyier~a me;JrZ1!a- • 5zt:1DU geflerahle~o z dnia 3 bm
munika
19twy przez Litwę· NI~mc~ lrzyma1ą, SIę s,ar~r~ l'cielska oS'rzeli..vała Rynerhott. WY,VtadONCY WY-'
front ~itew;ko-~iałoruski: 'Mied
sp.osobu w :el~ oSluklWan!a ententy. Do N,e . słani na stack D3rdz'ewalsk (m ootudl1b .vy • a DZISfHi nieprzyjacIel sIlnie ostrZeJi~ł Dryss~
tn. lec w. Y. WOZI SIę, c.ho.ry, ch
~ u~lopow,an. Y,ch a na II \"_:::.('ho~ d oj Frudr\.'ch;tad.u) wvmen:1i strzały z : artylerii i karabin6w maszynowYch oglliem
o"
:[
•
zaChOdni.
Je h nye!sce przYlez.dlaią uz \) rOj?ne. WO.5Ka ~ r ;-.'
niemieckim
pociągiem
pancernym
pod fol war- ,i brze;1'" DźWir.v..
_
sY;SkJml odmakam, ną ClaDk~crl ! naSZYWKa:n. I kiem Rucksan.' \ifieczorem niem'ecki pociąg I. . Na u?łnoc. od mia~ta 8erezyny Wark! I
na rę~~w~ch. N~dch?dlą clą~le trans iorty .z r pancernyatakowal' plac;) ..vki 'pol1ię::ltV sta~i ą : lą l rozWijają Się pomY51nie dla na3 p j trwa!
amum~!ą 1 karabmaml. Gen. von der Goltz znaj- Cereń i StendeH. Pomiędzy TUKUmei1l i Winda. rysowe:n silna dzia.łalność artylerji nieproęo.
duje .Slę w ~zawlach przebrany w mundur
wą walki w toku.
. Skiej.
ZYlaclel:

l

I

,t}- ,

I)Jłl{lego majora.

.1

Na odcinku poleski:n utarc:dti konny· ch· JI

Na froncie bolszewickim bez zmiany.

.Komunikaty łolews,)(ie.

*

..

działów

*

· " ~~ga, 2 li~topada WA"~·) Z !afla na ~i~Ryga. 2 Ustop3da (pAT.) Vi~orem flota
mte<.Klm froncIe a.rtylerYł ikl kulomloto;"y oglen. sojusznicza ostrzeiiwała z dodatmm rezu!.tatem
zauw. aż~n. o, że .Nlemcy zn?wu strzel.alą. eksplo- ł nieprzyjacielskie pozycje.
dującymi kulamI. Na fronCIe bolszew~ck~ m utar,
~ wywiadowcze. Na północ od }e;uora Lu_
Szef sztabu gaD. Radzyn.

~ego wzięto S~~fi~~~~. puTk. Radzyń.

ł

KODłUHik.aty Iitews~~8.

o~1

wywiadowczycb.
'
wołyó"'ki: Bez zmiany.

l

Front

Na wym frencie silne mrozy.
Vi D.St~wie szefa. 5Zt~ou l!enerallJe1()
Halltn-, pułk:

ł

Amunicja dla Polski.

Rząd

Warszawa, 3 listopMa.(PAf.)
rapl
hUki czesko słowackiej wyraził zgodę SW\

*,..
WUno, 2 listopada (PAT.) Z Kowna: W kieRyga, 2 listopada (1?AT.).Wie.czorem ~a nie· ' runku Rad~iwiliszek o godz. 10 ra.no nasze CZQ- dostaw, matariałów wojsi1nych zakładów Sko
4lieckim froncie artylerYjSKI l kulomIotowy lo,ve odd:wdy uderzyły na' pociąg pancerny dla armjI pOls.kiej.
'
ogień. Artyler:a niemiecka o5trzeliwała dziś poktóry uslłowat się przedrzeć na staqę Lińkańce
'\Dwnie Ryg~'
"6l k~ól.k!,ej potyczce zastęJcy tyraIj.erskie nie'!
'11·
prly;aclela wy~arły. P:e;::hota, artyłer:a, bombo- ł
Aer~p!ian ~unruenju.
.
mioty i miotacze min w sile przeszto 2 baterii
•. ~Kr~ków,.~2 Hs~~pada (PAL) tGenerał Hall
Byg,a, 2 listopada. (P~T.). Strącono ogmem. WykO?3ły atak n~ linią 4~ńkań;::e. worvm:.an·y i I oGJe ... na. dz!:> z K.a~o~a. po.v~I~any Przel NI
za n.a mn_ sta.~ON!:)ko WJlsko.v
.!!t.aiibinow aeroplan memleckl.
'
Poozlery. \ifywl<p:ata Sl~ gwałtowna walka, czelnego
*
ol!*
.
która trwała przeszło 3 godziny przy udziale I Generała HalLera ze,;nato (bs miasto uroczyści
Ryga, 2 listopada (PAT.) 'W'cze3nym rankJe:~ ł wszystkich rodzajów broni. Obie strony ponio- 1 Hojność żDłn'iapza wielko l
\ łlasi W.YWiadow. ey szybkim, n. "pad.e,m wyparl~' sły straty w zabitych i ranionych.
.11. O:
niemc6w z folwarku Rozman. K)Zblh granatamI
*
'*
S1l.H~!ł0.
.
aparati zdobyli ~iększe CZęŚCI ~kł,~dowe a,JaWilno, 2 listopada (PAT.) Walki wzmogły'
Pozna:J,3 listopada. (PAT.) Na. ręce gt61
ratu. Nasi wywiadowcy . powroCl!l bez strat. się Szef sztabu gen.-por. Nastopka.
nego dOłlodztwa generała Do Hbor-Muśnickiel
Straty niemc6w 2 zab.tych i 1 wzięty do nie- I .
złożył 4 ty puck
strzelc6w wielkopolski
lioli.
.
72,8.35 marek 40 fel. na G6rny Sląsk. Nale
Na froncie bolszewickim bez zmiany.
i
zaznaczyć, że puł.\: ten od dłuższego czasu znc
iii
lU #
&
duje się na froncie.,. walcząc 'mętniez mosh

Il

Odjazd Hallera.
'

I

Vlo,7

I

'" .

I

Zmapllia się Rosji,
BGlsz~W2cka konł:*ofensluul

,
p~zetamanZl ..
lion, 3 listopada (PAT.) Z Rewla

donoszą:

:tE

bolszewizmem.

J w5zechnei. M1iemanie roloowszechnian e przez
I radykaIó,v lewlcowych niemieckich, jakOby Rosja
bol5zewicka była w stanie dostarczyć Ni emcom
potrzebnej

ilości

śroJków żywnościowych.

jest

tami.

Powrót

męczenników

s.prawJ

polskiej.. -..~~~'"

· Wedle komun katu z głównej kwatery generała czystym obłędem.
· Judenicza kontrofeRzywę bolszewicką na zachód
od Krasnego Sioła uważać można za całkowicie·
Wywiad z· ljanos9wym.
zlikwidowaną. Armia Judenicza wszczęła aienPolska do_łanie 30D,IOII tCl
I..Jon.
3 listopada. (PAT.) Z Helsingforsu
zywę, WZięła 2,000 jeńców, zdobyła 16 karabinów
.urowca~.
.
maszynowych i wiele materjałów wojennych. donoszą: Dzienniki fińskie. ogłaszają wywiad
z
Ljanosowym
który
przybył
do
Helsingforsu
..
Gazeta
Gdańska"
donosI,.
ze
na~1
Po odparciu kootrofellzywy bolszewickiej WOlska
celem wzięcia' udziatu w naradach z rządem :. zmienionej komisi i amerykańskiej a~r~w
postępują naprzód, pomimo, że są o3trzeliwane
fmlandzkim
w sprawie akcji przeciw Piotrogro- nei. aprowizac1ę Polski ob:ęła komlSJi{B
on:ei/; bQ!st:ewidie pociągi opancerzone.
dowi.
Ljanosow
tłumaczy wstJ;'zymanie się po- ska pod kierownictwem kap. H~~~ya. o
·
Donoszą ze źródeł kompetentnych, że zdo· bycz, wieńcach armjipólnocno-zachodniej od chodu Judenicza przez wszczęcie oDeracji woJen- ta przyśle do, Polski w najblfzszym51
dnia r.ozpoczęcia ofenzywy, t j. oj 11 paździer- nych przez generała Bermonta. \\lojska genera- 300,000 ton surowc6,v na cele przemy a
ła Bermonta zmusiły Estonję do wysłania na ił ski ego.
·uika pr:zewyź?za 30,000 lu4zi.
,
.Łotwę swych wojsK oraz taborów. judenicz
•
.' • _'
OdilJłu"śi bo ·~zewików.
nie mógł w tych warunkach otrzymać amunicji,
Strajk
Paryż. 2-go listopada' (PAT.) Bolszewi cy i żywności.
Sosnowh~o, 3 listopada. (PAT.) 06
wszczęli gwałtowne ataki w kierunku Pskowa.
kopalni .. Wiktorja" należącej do to warzy
Pó za~dętej walce zmuszono ich do OdWrot.Ll.
I{ramarz buduje Rosję.
sosnowickiego kopalń wę~a.. przerwali. P
,Walki o Piotrogr6d trwają·
Ljon, 2 listopada. (PAT.) Z Genewy dono- Powodem jest nieporozumIenie. na tle nled,
ków aprowizacyjnycb, oraz. niedotrLJml~'
. b l'
szą: Naczelny redaktor dziennika .. Narodni UapI tlil aCJa
o SZe\VIZmU.
sty" osobisty przyjaciel Kra.marza -oświadćzył, mowy. zawa.rtej z zarządarru kopalno I
. Hauen, 3 listopada (PAT.) Były przewodni. że dr. Kramarz udał się do Rosji. aby zgrupo- obawa. że strajk ten rozszetzy Sł~ na ca
Rący Rady robotniczej i żołnierskiej w Moskwie
w:aćdokoła siebie żywioły demokratyczne celem
iłc:bie.
'. •
Peretz. baWiący obecnie w Berlinie, wyrazIł o- mOżliwie najszybszego zwalczania bolszewizmu
P..z~gotowania niemiacld
'pinjęna konferencji w dniach ostatnich, że jest f oraz utwor.e,nia republiki związkowej Wielkiej
do plebisoytu. . .
,. IlOn sensem wierzyć W możliwość rewoluąi po- ROSJi.
'
.
(PA·T)
W dOlu
Szczv-h.o
3 listopada.
• łon~ow~
;.
JU. •
' .
z. m w Koszarach w Szczytme cz
.
g~rw~hr i HeimatSwehr zostali zaopatrzenI.
rabiny i naboje. Rozchodzą sit; ~ ~trW:z
pogłoski, jakoby urz~d~icy iżandarmlh~rak
·
Kopenhaga, 3-go listopada. (PAT.) Wedle kompletnie dokonana. Zmiana kierunku polityki miełł na terenie pleblscytc: wym w żą
wiadomości z Finlandji, FranCja, przyjdzie Finfińskiej pociągnie prawdopodobie za sobCl rekon- ludności cywilnej. NiewątPh~!eN,do.~
kich sił. by działa, nakorzysc lemt
•
, ~ndji z pomocą do tego stopnia skuteczną, że 'Slrukcję gabinetu.
'
· iFinlandia bc:dzie mogła rpzpo~ąć walkt: z bolKopenhaga. 3 listopada. (PAT.) Wedle wia- Usłalania łącll:nO~OI• JildaiJJD
~ewikarni. FinlandIa pod warunkiem, że weźmie
domoścI z tielsinlforsu. rząd fiński postanowić
z. a::atiJają·
deP
udzIał w walce z Qotszewikami, otrzymać ma
powołać telegraficznie gen. Manerheima z po.
· wyspy Alandzkie. 'Północno-'zachodni rząd ro· wrotem do FinlandJi.
Lyon, 3 listoi)ada (PAT.) a~~~r. O~
5yjski poczynił FinlandJirówniei wiele oblecnic
. jaka, nadeszłB: l! Lond)'nu do .R il! część lioll
_Finlandja a Kołczak.
"'zamian ·za· pomóc przeciw! bolszewikom. ·'finarmla Judemcza za, ę!a pOtW'ra ustala,lłc .,
iandja' zgadża" $i~na zbrojl'1fi. akcję. .irion~el!
KarlsbufY, 2 listopada (PAL) Z HeIsing- p6łnocny-zach6d od,plotrogrO ~~~ " " .
tttaQa 'Wo~ il.ó!WÓl. ną. ~raru.cy ,)~t' ).JlZ praWIe' 'fp.tSll ÓOllOS2:ą : Francla ' i' ~ia pOPIeraj,r za.. SPOSÓb' ~czność Z 'MtII14 ' estb~iJ.

gornlkow.

K .

Zbrojna akcja Finlandji p~zeciw bolszewikom.

t'

:

i

Poznań, 3-~o 1i5to;>ada (PAT.) W połud
prZybyto tu 130 więźniów' połsi(icb z KładkoI
Władze niemieckie trzymafy icn długie miesi
w więzieniu. gdzie przechoJzlliprawdziwą Q
gQtę udręczeń.
-.

ROZWOl -Wtorek, dnia 4 lIstonada 1919 r.
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Odp()wiedź dla' BułgaFji.

'KRONIKA TELEGRAFICZNA.'
.
.

do Polski krzykami żydzi napełniają cały świat.
A ,.Frankt. Zt,~." wykazuje przed światem ty·
Parył!2.lłsto~ada .<PĄ-T.) .• Malin" donosi, \
'- .
rai1lC~ Polaków, którzy żydom w Mińsku, tui ZI
te ~dpowledz .Rady N~lw~zszel na ko~trproDo. Gabinet Rze'3zy postanowił wstrzymać ruch frontem, zabraniają pisać listy' w żargon e nie
zVCje bułgarskIe naogoł l~st odmowna•.. Rada
osobowy na kole;ach w celu przyś i ~
'.
mieckim i w Radzie miejskiej hałasować w na·
Ńajwyzsza odrzuca wszy~tkle zmiany,,~dooszą-. transportów węgla i kartofli.
p e:)zema rzeczu "iii:lisc~". Zydzi z S.edlec skarżą się, Ż4
ce się do klauzul tery tor alnych, nato,ml ast zg~·
*
'.
*
nie mo.;;ą spac L pow~du szczęku broni i tU;Jotr.
dza się na pewne ustępstwa natury finansoweJ.
Stosunki międzv Greci.ą a Turcją zaostrzyły . p~zecho~ząc~c~, patrol!. , Kome~dant plac~, ka'
Mog~ w.rócić
się.z powoju, napadu ~VOIS,~ Kemala pa.'izy na pltan ~lernacKl odpoW'!edzlą,ł lm na to, Jak nJ
Lf
.
a
I WOjska greckIe. w Małe: AZJ!.
,stępuJe.
Berlin, 3 listopada. (pAT.) Minister spraw
'*'
- Panowie I Jeśli szczęk broni i tUjJG.
wewnętrznych Rzeszy wydał rozkaz, mocą kt6Wywóz węgla z Ameryki został wzbre. kroków tak b~rdzo was denerwuJ:. zwróćcie si~
Tego wszyscy obywatele górn.o~ląscy ~biegli pod- niony.
do władz CYWIlnych, które poleCiły nam brom
czaS roztuch6w~ mogą WZląC udZIał w przy*.
was przed n'eistnie;ącem niebezpieczeńsfwem
sztych wyborach !Ęminnych, o ile wrócą do dnia
Rada najwyższa up~waźniła Francie do ko- , W.as~e, za~ho~anie si~ .s!'1nowi dow6d, !Ż ~!en~
9 bm; do miejsc stałego swego zamieszkania.
rzystania dla Dowiększenia tonażu transportowe- ' wld:lc~e o~m)l. 'poI8~lel do tego stopnIa, 1Z nj·
,
~
go niemieckich okrętów wojennych.
m~z.eclI) zmase jej _wł~ok~. Jako wolm ob,~ate!e
Eksport z Anglji tylko za
ił
*
mat;le prawo zwrocIe SIę do rządu z prosbą '.
za'iczką.
Komendant Millera~d nakazał 8,300 niem- wyc?f~,nle ~ojsk.a z ~iejlec' i ~ ca,łei Pohki
Londynu
dono3zą,
że
rzad
Wielkie]'
Brycom
hakatystom o~u5dć Alzaclę i Lotar' n.Jję..
! Moz€utl takze oflarowac naszym zolmerzom fil
Z
*
,
*
y "'"
J
tanji zamierza, począwszy od 9 bm., żądać za.
*
. . cowe buty.
liczek do 60% wartości na towary, wywożo:1e
W Ameryce rozpoczął się strajk górników,
do Polski, Czecho Stowacji. krajów bałtyckich,
do ~t6r~go. przyłą,czyłO się 500 tys. robotnikó N. ł
Finlandji i Jugosłą.wji.
' S t r a J k me Jest pqwszechny.
.
, .
...,...
I

I

I

I
I

!

* ..

2OOO . l

I

Ih.pzyni

Paryż,

gpozą po~~ła ~iem"

Ź

2 listopada (PAT.) "f\Iew-Yorkllerald"
donosi, te na wielkim z~romadzeniu murzynó.v
wNowym jorku, w kt6rym brato udział 6,~X>
murzynów przemawiano przeciw biatym grozą,c
wal k~. Jeden z mówców oświadczył, ze
4,400,000 murzynów podniesie brqń i rozpocznie
raz walk t;.

'". ~". rf ' t" ,.'"'I .:.
Z prasy francuskiej dochodzą nas w sprawie I DU~ r Oił V emu fi o ~Sl1UZ..

ydzi na u.krainie, a w .Polsce.

I s~osunk~

Centrala de'\viz. '
Warszawa, 3 listopada. (PAT.) Kursy państwowej centrali. dewiz z d. 3 bm.
Funty szterlingi 172, dolary Stan. Ziedn, 41.-,
dolary Kanad. - j franki francuskie 4.75. marki
niemieckie 137. banknoty drobne do marek 10
'łącznie 100, korony augtryj. 50, korony czes9B~ Kurs przeracbowani a n a korony 52.

agitator<?w żydowskich do eoJ~ki :yl~?

glOS y pIsm, zostających na u~ługach teJ a.gi.taC!l.

lilII

"ct MJłPł' ti

l "'''h

li'
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;..u.U..
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ł. . . ',''.'. '..
'

" •.

Sl'd'

RIłU Z(.H~
'1
W

I"
I
I

Wł .JaniszewsKa

,

,-'

DZ!S

.
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NJleiy więc dla' kontrastu zanotować odezwanie l
,
.
się pisma rdzennie. anti;e:ni..:kiegJ, jakI em jest
iM
ih....~,:;,
",La Libre Parole'". Pisze ono w jednym z
GatanłerJ-'ł! mesxą i dam:,>,
ostatnich numeróW:
.,
•
Wydawany w Odesie żydowsko-niemiecki
koszule męskie i krawaty
dzienniK .. Die Zeit" liczbę wymordowanych na !
:: ,::: poleca ::
:::.
Ukrainie żydó..v poda;e na 120,000. Ponieważ I_
jednakźeukraiński' "dyrektorjat" jest ciałem i
duszą zaprzedany żydom. żydzi nie rooią z tego !
PrzsJazd 16
. ,:>o)V~du hała,gu. Inaczej jest jednakie w Polsce, I
I gdy j,akiś. ps?tnik .(facetieux) ż~łnier~ u~1 opo.\'~a.! Sklep bogato zaopatrzony. Ceny przystępne,
ny oj)etn1e ZyJO,vl brodę. PunemJ nleOllVl'iC _ ....Mąb:..WWSIlGMPiIW§; .......... U+& MM",.""""",
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?OCZ~tek pr~edstawień codziennie o 4.30.

nieby'\vałej

farsie

Przewyborna farsa
wy!wórńi

duńska

.NORDlSK·"

W dzień premjery passe-partout niewatne.

ROZ"'OJ -

Wtorek dnia -4 listopada 1<J19
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N"~JNOWSZE ARCYDZIEŁO VJYT'lJÓRNl nCINESll W RZYMIE.

Rozgłośnej sławy dramat

częściach Stefan~

Zeromskieg, z udziarem n;Ij;:>o;:mlarnieistej
obecnie we Wło5zećh Kjno~di\'y. Warszawianki Stanisławy GaUone· w roli Ewy [Jobra !ym$.tiej.

w 6-ciu

Rzecz dzieje się w WC.r3zawie, Skierniewicach, Rzymie, Paryżu i nad Rivier'l-

Któż

opowieści słynnego

nie zna przecudnej
autora, opowiedzianej mocą słowa, kunsztem jego
niez\\'yhłym .••
Odwieczna tragedja kobiety, gigantycznym
rozmachem tworzona.
Za jeden błysk szczęścia, za jeden moment
rozkoszy - ocean goryczy. tr.t;<;sawisko żalu.
bagno szyderstw•.•

I

Odrębne Ko~cdr:y ś\\}iśla .zasło3:.n»'a:'je d.l a~u(i dramału.

Ceny miejsc zwyczajne. :: ~Passe-partout, prócz urzędo\vych i praso\vych, nie\vazne.
Początek przedsta\vień: o g. 5 pop., w niedzielę o g. 3 pop., ostatniego o g. 9 m. 15 )viecz~
2755-1
'P;;.

·.·\eszcze tyłko kilka dni.

Dla

la

I

P.:!rta szluki kinem1tow rolach głównych.

WIlIDD~[~ grOln~uo ~rła
UWAGA: iM 4-tjim akcie przedstawienia
będZIe sensacyjna scena
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niezawodne \l) sWem
Reprezentant: J. Lip~ńskiJ ŁÓdź, Orla .Ni> 3. 2447-6
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Treść: Przedmowa: Zamiast wstępu. Powodze·
nie. Aatosuggestja. Tech-

nika emocjonalna. Metoda zuży tkowanill sily po-

.

pędóW dla sllloi~h korzy-

ści.

psycho-analiza.

Cena "k. 5.-
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Wpodw6rzu,5\\'ejście.partel'.

NA
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. speCjalnie do szycia trykotów
Zglaszać sie natychmiast ul'
Zachodn~ 138, ~rter na lewo.
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Hbtlsrkę.' biurko, leżank~ stól Dypl?my ParySkie., Usuwanie
8955-1
I
ub1
koni, znający się na gospo· Górki.
biurowy.ze~ar•. lampę_ WISZąCą, trą.dzIku. wągrów, pl~g~W. zmar- darstwie. \l[ladomość: SIenkie· Hamelski Ignacy z.gUDillegitym. " szyszkowski Władysław zg
JroDiodę. Piotrkowsn '1'a ~-5 szczek brodawek l mepotrze- Wicza 40. Sklep kapeluszy.
węglOWI!- LutoIIiierska .Ni 1.
kartę węglową .Ni j ':8-)1.1.:
ł p. front.
8005-1
bnych wlosów.
8918-nwl
J
9CbO-l:1
9074-2
Do, sprzed/ania. sypialnie
Akn~ze-rka Pipikoma, Łódź, ni. pOSługaCZka potrzebna, Aleje IHaskel Kinas zgubił paszport I SObczak KaŁarzma zgubila le,
, • dęb'o'We sąfy.16żka, stoły, I
PIOtrkOWska 132 m. 14. Dla
__ nJ~m. wyd. W Łodzi. 0077-5
gitym. chlebową na 4 osob
. Kościuszki 52-18 od 6-7.
1
kneSta. PłOtrl,iowska 55, m.
pań przyjezdl1ych swobodny lo~
Jędrasik Józef zgubił kartę
9079-1
9W6-1
~ppdwórzu. '
0000-2
kaL
899..5-cnw8 l przerabiam meble. materaca.
W~~lową Nt 'l233ł i legitymację Skrzy ińska Zofja zgubila pl
'Ał 1'\11.szynę ~~i!lge.ra,. ló.żko że· Akusz~rk~ ,~tefanja Hylewska Ił zakladam firanki. Przejazd 48. ~leDowa na 2, osoby" 9054-1 ,. szp~rt niem. wyd. W Łod/,
• laZl,le' z; • Siatką. prase do
przyjmuJe. Pańska Nl! 9.
Jakób Dz ęgleleWskI zagubU I
8995-1
Tapicer.
-:5
-kopjOTo*ania !sprzeiliUn. Al. Koś8524-nwp.4
prZYD}ąkal
się
pies czarno, J kartę 'Węglową wydaną za ttel Berta z!lubila paszp?
'~usz.k.i 26-'i.
0085,-1
'..' •
9002-1
uszy obci ęte o~o· i\i 58856,
niemiecki wydany W ŁodzI.
'r:zewauj It#ewy owocowe, oz~. czarny pies kusy, z b!ruym
I nekblOUZOwy
r6wnież, lapki białe. Ką.tna Jaszczakweronika zgubila pa8975-1
doltne poleca Stołńskt, Bras- I. garlem 2 lapk:, białe lewe, l oM 56.
szport niemiecki wyd, VI Ło ..
9062-2
Zdr wie. •
8419-wcn8· ! Jest do o.debral'll~. Nowo--Ce- ł
dzi.'
9051-1
I TQmaszewska 'Katarzyna' z~u
pro te s
pOSZUkuje umeblow.
o
,.
.
I gieln!ana u dozorcy. 9004-1
la kart~ węglową. łtozwado
pokoju w intelig. rodz, Piotr- ifuczyńska Rnna zagubiła paszp.
,.Dom ct.rev.Yniany. i plac 40><40 ; DWÓch, p,okoi z kuchnią W śród.
, 90689067"-:4
fi niem. wyd, w ŁodZI. 9045-'-3 ska 15.
: Ba~ty ul. Zluna. M 4, zaraz !', nueścla z wygodami lub bez kowska 152; m. 20.
'do.slYrzedanła. Wiadomość: ul: ! poszukuję od Zaraz. Pośrednicy
T~wo
liumlszcza
Michat
z~ubit
legi
...
Poz.·Oszo,
Radogoskle
~VOjtasjk Józef z!,tubil kartę~
)Oliń.S.,. kiego 1ft 00 m. 54 od ~-eJ l dopuszczeni, Oferty W admmiZgierska 64, przyjmuje no~ n tymację węglową .1'& 64257.
.glową M 18507.
9049
wych członków. wydaje poży~
~l.
9100-:5
! stracH pod .• Nunas". 9015-1
9081-1
Z'J,ubionokSiążeczkę
od
zaku
czki rub lo we i markowe za po- uopCiowski Chaim zgubił pasz·
t'U.t1o do sprz.edania. .AI Koś- l l'nteligentria starsza osoba po-. ręczeniem
kamieni na imię 19nac p
lub
pod
zastaw,
oraz
[' .duuki 95, lU. 8 godz. 5-1.
szukuJe W Zgierzu. skromnie
fi port tymczasowy wyd. w Lo
lińslti, Łaskawy znalazca. zech
... ;
0082-~
uQ1eblowanego pokoiku. Wiado~ przYjmuje wkłady na oszczed- dzi.
9C66-5
zwródć za wynagrodzem em,
nWc'26
ność w mfjr!c. i TUb• '7523
,
.~Dro.'nla
brze prospet1l.jąca mleCZ8Fmośc, kiosk przy poczekalni.
Nowo Łagiewnicka 18. 9061
do sPrze<Umia. Zachod· tramwajowej.
906.9-1
stolarze meblowi .żdolni po- KUiaWiński Michał zguLrit kartę
Dla 00.
0001-1
Kawaler lat 26 Jnteligentny powęglową Ni 112. 9057-1
zgubiono Wojskome d?kume~
trzebni Orla 23, stolarnia.
wyd: na imi,= Teodor ]ian;
8945-2
flUpilję ~elk~ ut~aną gardesiada ma.jątek 10 000 rubli Ż
KrakOWiak Stefan zgubił paszp.
9060:..
1\ robę,' meble, bleli.lnę dywa- powodu braka: znajomości po- stróż potf'lebny. Cegielniana I rOSyjski wyd. z gm. Kacze\\'. 'Wyd. w Łodzi.
IIJ futra i nairóźniejsze dom o. szukuje panny od lat 17 do 24
9(Y.:;5-5
.Ni 62.
9010-1
paszp. tymczbS~
ru<:homO'Ś(!i. Płacę najwyższe
'W celu spędzenia wOinych chWIl.
. zrlubiono
kl, Vi·ej udziela lekcji
e wyd, W Łodzi na imię _B~t
<Ceny. Weinreieh, Benedykta 19 Oferty i fotogratie proszę skIa- ! ,uczenica
~lurzawski
Leopold
zgubił
legi. polskiego. francuskiego, nie
Sz.aje Kutner.
0059
(róg Dlu~ej) front. sklep.
dać do 15 lIśtopada W adm. i mleckiego i ladny. Oterty pod ił tymacj~ chleDo\.Ua na 50SÓD.
B7~nwp.8
Rozwoju pod .. Wolne chwile". H. W,
9G'99-1
,;:::;
9103-:2
.
D)'skrecja honorem zapewniona.
.-~?
aleziono pościel, odebrać LeWaIska Zofja zgubIla paszp.
::;:
upię kilkanaście pudów .~ela.
.
9087-:2
można D1u~!i 110. Hertel.
za średnicy od 1,-10 ,~!m~e- MIOdY czlowiek: z 4 klasowyni
mem. wyd. w ŁoUz.i. 91lY2-5
0004-1
nÓlIl., ~fmJ W nRozwoJu Zełwykszt"lceniem, byŁy pornolazo,
. -ro
cnik pisarzy gminnych. poszu- zgUbIOno 28 października na 1..05 loterii R G.O. do kI. m-ej
dworca Kaliskim złotą obracz- L,za ,'\§S0686,D zaginął. Dembski
JlUpię pianino•. dobrze .zaptac ę . \ kUje. jakiejkolWiek POSadY. b i u..
1\ 'WIadomośĆ:· Hotel •.YlCtorja" rowek lub ewentualnie w gmi.. l, ke R L. Znalazca zechce zv.'ró- Zgiej'ska 59.909d....:5 '
fiotrkówska 67. Ił szwajcara.
nie. uferty w adm. Rozwoju pod cic PiotrkoWsi>:a 413, m. 6; otrz},
ma dzisiejszą wartośt obr-ąez:::i. LUdWik Piaskowski zagubUpa... , ,
,
897S-2' .,Biurallsta".
90:5\:1-:2
9c4ti-5
agiel sprzedam zaraz.' Wia- KraWiec polskI,· nagrodzony dyszport nIem, wyd. w Łodzi.
HURTOWO i DETALICZNIE
domość 111 sklepie, uL MarpIornem kroju Akademii Dre...
9011-1
marek miesięczme. UJś'
jańska 00.
.
.
0010-1
i
zdeńskiej, przyjmuje, oDstalu~ki !
"lladczOlly korepetytor prz)SPRZEDAJE .• o
klas śre·
w zakresie 4,Jlllanikowski
ubIorów m~~lch, l dąrnSIHch! golowuje
.
Józef zgubil pasz....
. R' wOJU.--=='
eble tózne' nowe 1 uzj1wane~ , okryć, zamowlema wykonY'Y a dmch .zakta~ów • nauK:OwY~.i~" '!) l iU port tymcza.soWy wyd: w gm. administraąa.. Ol
: otom~:y, ma~erace, lustra; l śClśl,e w oznaczonym _terminIe. ! grl:lpacn} pOJedynczo, ul. o..llin'l Rsze\.U i odroczenie wOJ~kowe
,--~
ll1Uzyn)' <lo SzyCH!.. Anny.Nt 1. I A. Grarnens, Zlelona lO, l·sz.e } s!nego 01-7, w godz. 12 l pól t· wyd. VI Łodzi przez armJę pol8417-:4
t piiOtro.
897.5-1
! do l i pól i 7-8 w.
9055-5 ską.
' 898cl-l '
.~
;c:s
-- -- - ---- -----~
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