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Warszawy i z bitu', o'$os~w:rsz. 1}~los7.ema do ~~oz:",.)ju~ on;yj.nule ..u:Jlącz'lie CSlll1l"lJhn billJ'L3 o2Jh i
,
In~enH,W'e Zw:~ą~!c1ll JJrlll,".iij pJ"!U4m:::lJIn31:ł~! - Z';pda \El 1 w Warszawie;

UUŁOSZE~

Pierwszy obr, z obSriniJ§9
sazonu 19J9 - 1920 r6-ku,
Pierwszej WarnZa'K3. wy-

poc z [\ t e k przedstawień o
godzinie tl-ej pq południu.

(
o.ro1ly

głilwn':i:

lość
JaniKU!! S.iyJ inż3o'ka, K.

wyzt1i'ołenia~

I

- ................

p~~~~:~~;:~:Zy~~Z~~~~~~d6~:;~ .LŚ!~ien,~~·aW'lł
,Się
..

l

lulzle czynu, .Iulzle po- ·.il.,·'
u,x:ji,' gdy Polsk.l, ęczał3 pOJjarz;nem n e
Aż priysredt wreszcie m0m=ilt \\oyczexii,vany. .
wÓwc7.as natchnieni wie;lcze narodowi Naródporwat się, abv' wrog I o tatecznie wyjako zw! a;;tunv le;>sze: prZY5zt~śCi; a' żenąć·zgranic swej O cl\,zny. Z03tato zapo1
.".n."~,~' h wIzlach swego
d:.Jcha; bolelące~o cz<r k Owa nt! dt.ido wyzwolenIa.
icn,ami ludu, za,Jowlajali mu 'wielki
Pok.ol.eniu na,lemu l)rzy)~dh~\~ie~wydlia~e ,.
wyzwolenia, krze 'Jiącserca i wlewając w' to Szczę,;cle naiwylsze" aby ulfl.ec ZlS!CZ11<}CI' SIę r
u'1ragniony, ożywczy napJI. nadziei.
cud n!e,)ojlegtości~ aby. do ;:yć. owej ch .viii ra-j
I całe po ,olenia wyczekIwały tej wielko- d03nel' wskrZe5Ze'1la swe) OClyznv.,
,l
chwiii z utę-sknien e:n, a owa wiara W
DZiŚ, w wIelkopomną 'rocznicę wypędzenia'"
była jed) ną ucie",zką przed rozpaczą, okuc1amów z POl5Ki, gdv o:;tate:::l:ll1e zó"tatpo:
pallad] um przedwko zupełne'nu
dn'e';lony slianJdr n: e;y)jle,llo5d, gdy. w, trujzi~
na' duch u i zatracenm ostatecznyl1l
nle~ty..:hmym. w5ró j czyi'! :;lqcychzi wSlyS!j~iCh
nuśd narodowej.
.
stron WfO!ÓW. narój l<ladł ,.pojwaiiny s.ve-!{)
At wreszcie ów wyśniony dz:e:i. 6w prze- wolnegobytu. \l/inniśmy' uś.vi~~·onk sOJie O]bfZy~
cud dzielo .... y w~krze5Zenl'ł na5tąplt mią pracę, ia~a cz,eKa n.1S ,les'cze iwe'ką od'lego brzmiata I u.! w groźny m hu;<. u I powieJzlalność. S)o:zy N3iącą nI ;)okolelll'u teraktóry ~rozebrzmiat na poi..łch bitewnY.fh 'iniejSzym w ot>liczu. zaia.l pny.;złJ5Ci.
'\
Slę naroJÓW., tt~tntła w 'od~ł0sle
Wy Jęd:z;enie. ; naeź.dcó.v było. pier.vszym,
do bo ue kolumlad szturmowych. choć decydującym etapem ,.oa droJze nie)oJle-.
l w,eśduml WOlnY zastukała otuchą dQ
głośd. Lecz mamy przed SJbą jesz:ze dłu'l;ą a

, ."',.',
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,i~. ~~ ;,. . ~' "łI.·'~'
',.' ,..'.,.:.•... .
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I S· tl'la .I\..oneerto\va
T

. •

.

klory tymczasem przywarł do swej
l czuwał.
si; miawi:ący rydwan wojny kilkaprzewalit się po znd<1nym I S)U5tokra.u, chOCIaż nielttośclwe i CIężkie
spadały znÓw na umęczony lud. chociaż
mu byto przeiść lesz':'Ze ca'ą ge-

żmudną pr~u:. w celu utr.valenia dzieła tych
bOildterów. k.tórzy pO! -Nad SIę przcci.v.\O wro- .
gowi dla ugr unto ..... aniao .... oc..>N zwyci~~tw bo
lowych linnjl polsi{iej. W poJm05tym j uroczySlyin dniu na,więk.;;zej rocznicy naroji)wej wmni5niy przy3lądz sODle, że gJJni oęJzicrny wielkiego zadania, jakie SI.CZ~ŚL.W'y wyrok dżietów
~ałożył na nas, że dzieł..> zapoczątkowane w
Hi eslychanym
trudzie i p05~lęc(!n;tJ herosó,v

udn:kii prt;eś;adowaó wrażych. otucłla

krzepiła serca, coraz wL.:ks.ce prLenl,(ało
h u5~viadomienle, że 11 wałe.n t~rdi;,1łei-

pOKOlema b~d"ie· u,rLeć . wym:irzon4 taK
ę SI\oODOJy. '
Obudllł się rycerny duch narodu, wskrzesta

ł

ryceI5xlegorapsoJu poI3k,eg) doprowadzmy
dQ KonĆii I ziŚCimy 10, o czem marzyły pOKOlenia - pott:zn<j, wieiką i SZC l t:5HwąO,czyznę I
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Saf! Koncertowej: od
6 wleczo. Cl.n. tiOuz.8.ln.a ~mlan3 programu. ,27;,6 1
2;,;% U/l Ciepłą odzież dla, Zolnierza Polsko w d. 9,lisŁ

Blle,y

o

1~

;-.. ,
.

I

~arodu,

,.

.

. .

"

'

3d. ch.odzi Zima...~. a

z

mą

w.raca ją do

. domów szczur)
1 myszy.

, St o s u i c je,.

2124-1

S

który b9Z'Ńgl~di1ja tępi szczury Lmysz.Y

Ż'idać w. a D t e k a c h i s kła d. a c h aptecznych
kwiat naszych

marzeń, bę::Ią:

w przykrych co'

prawda warulłkach e{onJ;niClOvch' i mder SllU·

tnyc~. POlltY,cznych, więc zastarl1Nnv się co;'ny .
~roblłt, ch oc ze wszystkich źróJeł płyną prośby
l ~awoływ2:l1!a d.o oracyi walki z plagami pla~
mląceml meskazIteiną oiat05ć piór goJłanaszego?
I

Pfzed:wszY3t~ie~ echo, .bezskute::znych nie·

I st~ty. pró:.o n;esle boI braCIom naszym zamorr~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ s~~ .k~~ wn~ z:na~Dn@~~w~a~ii
l

. al.s',za
\1 \l
Nal'Ull'paR~
~

i

'

.IClęrp,~h ••. aoy UpOIĆ' Sl~ stodyczą'zwycifistwa a
roczn~.ca!
Polski. przepowiedziane duchem wie;zczów.
w~-og!m' ~eNn.ęlrznym. 'i zewnęlrz:n. ym rad~ść
Runęły gmi:id'iy podłOŚCI 'ciemIęzców, mocą przespraWIa
lanej KIWI,· mGq lei wyci~nię['ych całym pOlW.. : . . . ' mezmlerną l.'krzepi ich siły do przy-

.

~;:~t~' I
dzień,

"Jl.,... :'_._

$iq

w którym obchodzić bę-

rocz:nicę

wielkiego aKtu.
Dfitgn.ieuiA wlerajc.il dzieci

na tych gruzaCh zaKw.lt prze,udny
_Wolna i zlo~dl1ocz()na Pol:;ka I,a
_
Uply..va fQAt ilit~ J,J;e.~Jill1jemy ten drojD

cZynlema nam:. ~owych krzvwd, boć przecież
tru<i~~; ~rzewldzlec prZeciWnJ5ci. które pOkonać

m~sl.le~Lcz~
ukoc.h~na.p~ez nas Poiska.
zanim
Jej po 'ó1 l szcz~scie.
.

zas~le'l

l.hi~,(~j.:aJ ill 'ni~Ui()1n;}ŚĆ lUądIĄ ~ a prz~.ciei

ROZWOj ~-

'"

~

-,.

NJeUfela. dnfa 9 listopada 1919 n.

- -

_ _ _o

_ _ _. _

~_

orąiy Bere~zU 40 K~mendr na P~ejazd. gdZ~e I ~orpusl.1 VI. Ko;:>czyńskfego. podchor. lezier- wycb. wobec czego sta,nowiska ,komendanta
kcjq rozwinie«> !'. całeJ pełru. 9d~~ały orgam-I skle~o i uła~a I pułku ~ Kor~u?u Przytulskiego, • miasta przYiąć nie mógł.
cH P. O. 1J1•• Ptłsudczykó"! i Inm ~aplywdy. kt6rzy ~odme z otr-zymanyml Inst rukciami pod
Obowiazki komendanta miasta do czasu
o!11en~a za~ sama uzupe~mo.~~ ~o:tała 'Prze~ gradem ~ul ud~li się do niemieckiej Rady żołn. objęcia tej runkcji, przez por. Biłyka, ktÓry po
rzybycle .oflcer~w organrz~cłl Pl,ł:>udCZYk.6w 1
Ak~Ja zbrojna tr,wa da!ei., meldunki nadcho~ upływie U,ch g<;>dr.in stanowisko ko:nendanta
. O. W. Oddzl~ły rozbraJa.ące Jed~e za dru· dzą. mlE:dz,y którymI domeslono o nowej ofie- zgodził sit'; objąć. petnił chor. Bereszko
mi wysuwały' su: w oznaczon~ch kIerunkach, rze 'przy zajęciu dworca kolei Łódź.Fabryczna.
ił:
*
czniCY zał ta~owycb przyi>ywali z eonu nowy· g~.zJe.poległ jeden t członkó..v P. O. W'J 'SafaCałość akcfi rozlm~rania niemciSw wypaiła
, _unkaml.
clt:skl, ugodzony kulą. Dw.orzec' jednak :Został j-aknajpomyślniej.
'
O god%. 8-9 wioC%.
zajęty przez chor. Wajskiego; fabrykę zaś kon- Z Łodzi niemcy' nie wywieźn ani 1'811119"0 kara~
•
.
,
.,'
serw zajął ppor. I Korpusu, Tomme.
li
menda otrzymała meldunek, ze Jeden z ~o:,
Delegacja niemiecka przybyła do nas na
' . brnll ni naboju.
ców oddzlał~, .pp~r~ I ~orpusu. Bukow~kl czele, prezesa Rady żołnierskiej z czerwonym Ładowani byli dl) wagonóN part jam;. Prowianległ przyzetkntęcIU SIę z m~mcamt. na Nowym
sztandarem'..
tura załogi niemięckiel od dnia 1'2 li5topad3. był,a
nkd, ugodz~ny ~~ą karabmową.1 bagnete!11'
Po załatwieniu formalności z niemcami już pod kontrola naszą· OJywatele miasta zot CO!az więceJ 51<: rozl,egały, l~d~akofiar ~godnie z umową zawieszono działania zorojne stali wolnymi obywatelllmi Polski. Dowborczycy
c~ me ~ełdowąno. • NIemcy ~QJ1l1mO na~l szybkłeg? natarcia ~. nasze J ~Łfony ~Ie
I za wygraną l postanowII! nas SIłą zdUSIĆ,

. rl

ś

.
t
Komomi,

_I..

ol'Illj ~ JI Dacze nie z rZ6va I

tr'

OD Da naszą

pomocy karabin6w maszynowych.
Cała, Komenda w składde chor. Bereszka,
Kudaja, kpt. Popławskieg;o, kpt. Swi~cicltie
,pt'r. Osińskiego, chor. Sztuteoaacha, Fran-

wsklego,Sałac:ińskiego. Upińskfego i więlll
yeb wraz z, oddziałami ochotników. ze spojem oczekiwała natarcia niemców. Odziały bez
erwy wysyłano nada~ walcząc z tern większil
zaciekłością~ rezultatem czego było, że

miast my doniemc6w. niemcy do nas wysłali
egację. Delegaci,= przyjęto, akcji nte przerano.W czasie pertraktacji wydawano rozkazy,
.imowano meldunki; przystąpiono dl) zorga&WilDia Od4ziału konw6go z zarekwirowanych
ni i stodeł. Dow6dztwonad oddziałem tym
jął :z;rozka4u cher. Bereszki ppor. Jak6bow.
" kt6ry w szybkim czasie zebrał' ' ojdzlał
sile jednego 'plutonu i wyruSZ"jł z nim na
to, Siniałe traktowanie sprawy zgniotło
l~ nieniecką i ci bez względu na delegacje
która już była w ma"lstĘacie, sami zapronli wysłanie delegacji na.'Zej która ws,póljaiemiecką miała się udać dl) RadyL:om.
ieckiej przy ul. Sredniej , Nr. 14 dla omó·
nia.
'
o

ann'Ik6w tymczasowego zawlaizenia~"'hf'ł)~.
Zanim zdecydowano si~ na wybranie dele~'
gil zrobiono niemcom uwagę, ze .niem:aco
ami wchodzić w pertraktacie,gdyz rada wa·
na zebraniu w magistracie, wypowiedziała
, że broni żadnej organizacji anI wOiskowej,
i cywilnej nie wyda, w najgorszym razie tłu
wiJ wobec czego możecie zgłosić się do tłu
n-, na co niemcy odpowiedzieli, że jeżeli si~
odzimy wybrać delegację i z niemi wysłać
cala sprawa zostanie pomyślnie dla, obu
on załatwioną, za co oni ręczą", wysyłaiąc,
delegację do niczego Się jeszcze nie iobo-

iązuiemy.

Z rmkazu chor. Bereszki wyznaczono chor.

Przystąpiono do obejmowani,a wszystkiego, co . zaś spełnili swój obowiązek zołnierski.
pozostało po niemcach. Jakkolwiek umow~
W ciągu całej akcji odznaczyli się wybitnie
z niemcami zawarto~ jednakie nie było to osŁa- Jenerał Surin Massa!ski, który na p05tawionl
tecz y
ł t . ,
d' d l
.
propozycję przez Zarząd Związku. chętnie zgo. -o m za a wlemem sprawy. g yz
e egacle <hił się na, uddał w rozbra)'aniu, obejmuj''''c 0-,'
nas?;e . wsp6lnie z niemcami w dalszym ciągu
'ł

1

pracowa~. '

.

Godzina 8 rano.
W Komendzie praca normalna, wysyłanie
patroli, wart, zorganizowano rezerwę, dowódz;two nad którą powIerzono kpt. Swięcickiemu.
Aresztowanyell przez patrole odstawiono do
wI~zienia.'

'Po drugim wypadkuprowokacii,

mianowi-

cle: rzucelli~ hasła r.ozbrojenia t. zw. fi \łehrniachtu", co udaremni.ono. nastąpił trzeci, Który
był najnoW3zego wynałazk.u, gdyż telegraficznie

gólne kierownictwo;. chorąży Be~e~zka, jako
organizator i kieroHnik całe'!,) ruchu; ka.Jitm
Kudaj - jako· pierwszy dowódca, który pierwszy
pelnió$ł rękę i po;:>rowadził oddział, rozpoczynałąc tem samem akcję zbrojną, prócz te~o lako
iqstruktor i kiero*nik dziatu frontoNego. kpt.
Popław'5ki, jako kierowniK działu go~podarczego
(w mi~dzyczasie zastt;pca komenianta sił zbrojnych): chor. Wa;ski. komeniant dworca Łódt
Fabr., kapitan SWięcicki, jako pierwszy dowólca
kompanii i rezerwy,którq n,e!(nórdo;~a[Jie 'l)fO·
wa.dził z urzędnikiem wojsk. Nikonorowem,
ehor.W. KopGzyń:5ki. po 1ct1Or. Jezier:;ki j. ułan
Przytulski Jako pierw3i delegac.i, którzy pocd
kulami udali się do R':ldy żorn. n,iemiec. i z go~
dnością przeiJiP.vadz;i!i pertraluaci:: na nHzą korzyść. ChorąlY KO;Jczyń3id pOZ03tar nadal prze;:l~
stawicielem Sity zbrojne; POl5ki przy Rajzfe
. zołn. niem" z którą załatwiat w3zystKie kwestie
tyczące się ewakuacji niemcóvV z Łolzi. (Po za~
kończeniu' spraN natury, dyplomatycznej chorą
zemu Kopczyńskiemu jak() inżynierowi, powierzono warsztatyaut0mobiiowe~ Por. O:5iński.
podpor. FiJipowski (zbrojmistr~), cnor. Frankowski. Sataciń~ki. J6lef Fiszer, Lipiński Jan.

stara,no 8i~' nas sprowokować.
Ofó! po zajępu telegrafll stale do Komen4Y
zaczęły napływać depesze treści mntępułącei:
.W Warszawie rewolucja w całei pełni, WOlska
niemieckie ot~muiąpomoc. . która juź idzie.
a~y odbić załoJ~ łódzką" i wiele innych poiobnej treści. Komenda jednak wiadomości tycłl
zbytnio nie przyjmowała, wierząc w swe siły,
prowokatorzy zaś musielI siedzieć cicho, gdyż
czuli, że zbrojnie nie wiele uczyniq. O godzinie
8 ej pułk. JasJó:;ki w towarzystwie swych oficerów przybył do Komendy, któremu chorąży
Bereszko zdał relacj~ z przebiegu całej akC'ji, po- ,ułan 05iński,st.pojof. Czekań5Ki, jako człon
czem.e!lł~. jasiński opuścił ,Komend~•. ,
.;
kowieKoql.!idY$jły ~brOnleiPo!ski. , Podi?or.,
,,~.,' '~~~pOfUdniu •..diiia:12 listo;:>a,l,f- oficeró:.vie]akóD9wski;jaKo do;..r6:lzca l OHziahf1toniiego~
Kdmendy w5Zyscybez rÓlnicy po;tallowiH pod- kt6ry w szybKim czasie zorganiww<!łi nim dGdać. się jednolitej władzy wojs!wwej, a wobec
WOdlit \llach:nistrz KaliI'iski, KamilIski, 'WItanoN"
teg~, ·żegen.Sprinowi Masalskiemu'miasto po- ski i wielu innych, kt6rzy nac!z;wycZłjO" .ojwagą
wierzyło zorganizowanie milicji, postanowiono
i zimną krwią żołnierską przyczY,niłi Się do zwywładzę wojskową podfłać poi dowództwo pułk.
ci~5t..vą zU1)ebe:Jo nie tjlKonal niemcami, łeb
Jasiliskiego.,
. i nad żywioła,ni *rogiini na5zej, Ojczyźnie.
O godzinie 6-ej wiecz. na zebranIu wspól-,
\łoz6le w Łodzi • [)o..vaorczycy" podcza3
nem pu,tk. Jasiń5ki przyjął t~ godność i przy- rozbrajania niemc6 N zaj~łistanowisko dominUjące
stąoił. do prieorganizowanra Konendy.o czem
wywiązanie;n się za3 z zadama dOWIedli, że jak...
powiadomiono mIasto komunikatem. Przy ob5a- kolwiek Of)hVćlni j zmięszani z błutem przez nie~'
d~eniu. stangwisk przez. pułk. Jasińskiego, wyłojednych rozpoktyko.vany'cil pism.łKów~, umiell
mto Sl~ małe .ale", g:lyi; nalstarsJ;y rang'!, kpt. stanąć Vi Obronie !5\vej OjCzyzny. czynami swe.
Kudai, jako ofker frontowy, wyraz:iłźyczenie mi waieśli do karty histOfji zołnierza-polak:?
współpracy w formowaniu oddi:iatów WOlskojeslcze jeden świetny czyn,
,

FiMlM

"'.-ma

e.r.

~-

•

dzenie się liczniejsze przechodniów 'llitak ruchUAle i w raju znaleźli się szatanikt6ryct
& i moralne, załamał się i zapadł w podzieBóg musiał strąCić do piekieł.
..
ia piekIelne. jak każdy twór, który chce _sirą wympunkde.
Wśród serc i sumieńludzkicn, chce niszczyć
'. Skau.t odmykał po kolei drzwiczki od po . Historja.odwieczna i nie1lStannIe.się powta.
'
co naj piękniejsze na ŚWiecie, bo bratnią mi- c~ągu i wyrzucał z niegojadąq świtę Wilhe! ma~ ,rzająca.
która na piechotę,.. pruskim miarowym krokiem
Kain zabił Abla ł
,
i potęgę mQralną człowieka.
po.śpieszyta w stronę5zopeniskiego mostu.
Poseł ks. Lutosławski w Sejmie dnia 5.~o
Trzeba było widzieć jak zacząla się kruszyć
I szU butni kapitani pruscy, leitynanci, po- listopada w swojej świetnej mowiepowiedJal:
prusko-germańska wieża Babel nastroszona
' .
,gnetami. 42·centymetrowemi działami, kulo- 'rocznicy a za' nimi feldfebel. podoficerzy i żoł - 'między innemi:
nierze~ szli ej sami ktÓ.rzy tak niedawno naka ..
lotam~ tru1ąceaii gazami i ł6dkami padwo" , zywal( przed sobq się z droJi usuwać.
- . Tu w tej izbie sejmowei. w tej świątyni
mi.
Pociąg z03tat zatrzy;nany i ocalony.
prawą .narodu, ci ,na lewicy wyprzysięgali SiE:i
Oto jeden z licznych prs Nddwych obrazków że strajku w Zagłębiu Dąbrowskiem nie proldaChłopcy 15-łetnl, nleuzbrofeni potrafili rozalać silnego m~żczyznc:. zabrać mu karabin. te~o. co stworzyło bezduszne wychowanie czło- mowali J
'
~wolwer i bagne~ a on jak owca spłoszona, wieka, oto jeden jeszcze przykład .. kt6ry najbarA oto mam przed sobą odezw~podpisanił
tulny bardziej niż j~nię zapominał o daw- dziej świadczy o tern, że ani haUbica, a,ni terror prz.ez posłów polskiej partii socjalistycznej, wzyycb swych kłach wilczych i jak gnuśny ślimak nie zgniecie idei. którił naród ukocha i wypie- v.:aJąC<ł ~o powszechnego strajku i to wtedy,
,~Ykał się· w swojej skorupie lub błagał o lęgnuJe.
kIedy mlas~0!ll zabrakło opału dla najbiedniejCI; boć w ostatniej chwili iabrakło mu teJo
Dziś rok od tego czasu upłynijł. RZ'łdzimy SZej ludnoSCl robotniezej. Okazała sit: więa
SIę %~ie mvraIną podwaliną duszy ludzkiej
si~ sami ł
dw~li~owość partji i na tą dwulicową politykę
l dZIwne dopraWdy działy się rzeczy.
Doszliśmy ,do tegq, o co ojcowie i dziad 0- SOCl~hstó\V. wotał poseł, powinien zwrócić
W Sosnowcu. o miedzę nad dawną granicą wie nasi walczyli i krew przele\vali w powsta- SWOlą uwagę ,rząd i bronić naród od P9dstępnej
~twa pr.usklego szedł o porze południowej niacll i rewoluciach. za co szU na Sybir i do roboty, bo W5iÓd nasze~o odrodtenia i wśród
n.asz71 raaościznajdują Się tacy. synowie tej
1W,pa~lętny. dzieńwyz:wołenia pocią~ d.o. kazamat w cytadelach.
Bóg nam pClJwrócił należącą się nam Ojczy. ,zIemi,. którzy dobro własne, dobro kieszeni
ergwIc. napetmouy gromadą, żołdactwa l oliw PruSkich..
znę.
.. .
. swoje}, przenoszą, nad dobro całe6!o narodu..
,
Mamy
tą
nareszcie,
upragl!ląną,
~kochaną,
Wygląda to . tak, lak gdyby 'kucharz podpalił
kled~ przeiazdu przez nUcę Staro-Sosnowi~cką.
wymodlonq,
wypłakaną.
wys,moną
l
wy
ma.
całą
cnat~ł ze by 'przy niej swój garnuszek mógł
~a n' maszyna. była w pełnym biegu, wskoczy!
za2otowacl-',
grQ'l.i~ll Skaut, chłopak 16-letni. Rewolwerem za- rzoIlą.
l sądziliśmy, że dla polaków Il~~ta~ nowy
• Tak m6wił wś~6d ,ni~ustannych protestóv
. ma~yniścief potem otworzył ujście dla
l POCIąg wstrzymat
rąj na, ziemi[
lewlcy. a _P?taky:-van c~ntrum i pr&w~ k,siacb
1 nastał naPl"~wd~
..
Lutosl",,ski ~,~ lIlÓwil pra.wae,.1.
....
~ kJ:ok cbłoPca ®owod.ował ~Qma·
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lIKI
UC2fnUi przed t!maf P. O. 'wf.
c;he,m Gran«· bGtslu symiaHc;rne auto, da-fe.
odi1yto sit: w kościwe św. Krzyża ną ln!em iu\
t; J. jałtO ła.ktya:nyeb iniejatorów fachu i lei wy. . PfN:vłet.w~r oni wielki stOi z 2adzinowych l ióiiolJne .. pt'Jłe$ycb I-II ~orjJ_ łOtłń3tW~
koM.w€ów. ZKbowuie H:ł k~ . . . takiM!' jUet "G9d3iny Pe13iti A i podpalili.
9Ilm.,t iii. ~!RłOn"fóh:vinłts ~ct.~ Ci) dl!
by me .ył _J.1tnrilk., łwłaa.yro • fłtWuiu
5yła tG w I'rostocie swej głęboka jednak ciykó,l'IU .licl miasta. O iD~b:, 6 whor
mę 5łHa w io, !B'Omiiah;c t)MM~ ambicj~ &OWO- ;neDŃf1ia polił,yc.....
,
ł mitli w-"YSCf :wd'40i~i da Or~ni'ł.~e rat Si,
d=m CBfO »ylo, io kila}' JłO r.:ąocitcil akcii
*'
*,.
'
cu: cyli:Iist-ewski ffi.
na pla.
aUlęły napływać &tłaały TÓinycB mnyck OrjaT~ "TUłO dnia wteCiOrBm pubIicmość·
'..
..
Rizy;ji, jU P.O. li., .PiłJlłaeaykó~A i innycil -J~, Jro~ "*1'f~ wobec lIlj~~o agęnta ni$. S"ok~:nych mieszkaAC<JW prUTa'
,.Jt.r~cb, ."rp· naim1lłel~O nie byłe. ml~le... ,k~ CRcłał ueiBOwitc kogoś na ul. 7.paz. \VI:!CZ•• nafle struły. kt6re :
Około
Oficerowie K?men.dy chetnie połi~awati się ro~- Pw.r"ewsklel.
• . '. •
ścIej z.ac~y padAĆ ni miekifł. Poie ;17. ~ę.
~~m o~ow ran", wy;ti~eh ltlłiych orl;&mF>0~ychCi&S p.tlll~y I ClerpliWH: zn~ strnIy zAmieniły Jię wk~tce ""rz~1Jn~ Wy.
zaCjl, '0 nle pr~kadeł że na stanowIsku ciężkie ~DklipaclI !ł~ł1! zBuntował. SIę"
Roz::>oczął się natychmiait ty
We salwt,
swym wytr~ali dO kGńca, nie j(hod~ąc z po- . Rozlegl'f SIt: ~n! po~r6zkI 1 wyrnfsły skiero~ okof,cznośchch łoskot zamYkinich°wy.v w takich
sterunk u (m:kt6~ bez przerwy 5. d.m):.
wane pod adr~m szpie,;a. •
'.
skleo6w i zasu .vanych. po >1ie3zn:e i g 7~.łto.y~je
W zakonczemu naleźy ws~ommecł ze plerwNIe p~ll1ógł na~et ~Y~O;)yty'l przez Dłe~o zaczęły sil; wylujniać. Wdać bYło alu_p., UlIce
Sż}'m obywatelem, kt6ry z prawdziwym zrozu- rewolwer. NIe budził on lUZ w l!IKlm przeraze~ w po~ło,hu przechodniów KrY' u~e~tącYeb
mieniem przyjął i zaiął si~ ,.OowoorcZVKaml uJ ni~. L, ZiiUną krwią patrziuo na jego wybłysku- bramach
,jącyc Sl~ pa
!>ył inżynier L. Kożmińsl<i •.. którem:l Zw. ązek jącą w m~ok~ wieczo~ny~ lufę.
•
ł
ZwV"kły, codzienn tłum na
•
.
'
:z:awdziecza bardzo wiele, gdyż ~ie było wypadk~.
Co. więcej przejsl ęblOTCy I?r~l?on~wah. ~Y~- ! wie z; ulic.
y
l'aZl~ Znikł Pl)
aby w ciężkich w,arunkach ZWIązek pomocy me ł czowpm~ osaCZOfle~o. Ła~.ojn~eJsl tWierdzilI, ze
..
*,
:malait Doświadczeniem zaś swym i wpływami ł wystarczyłyby pewne znamienme choć m~dwu.
' . . *.
zawsze dzielił si~ z nami, za co Mu byli %'VI4- I znaczne rękoczyny.,
. :
• .~ato~last OZywll ulIce ru<:h ~otych'Zas nie.
zkowcy skbdai~ swoje staro-korpuso.ve:
Dobre serce dumu Jedmlk ZWYClęzyło.. Pu- WIdziany mJdy, mezwyiCly. POj8W11 się Ile
Czołem- ł
1'szC%óno na wo'ność szpiega po QJ.l'lill mu
ludzi d')jrzałyclt i młoddenfa!\I~ÓW, i thieet rl~
,
•
Kpt. B.
przedte:n o dpowiednio ostrej admoniqi stownej. s~ze prawie, .uzbrOjonych dzi\n"znie cZlUaml o,
Korzystając z zamie~zania.. aresztowany pałaszami poh<:;antó-v na ~YWj I~ych kUbrlk;C~~
przez alenta tymczasem .zble~ł. ,N~e py~ao~ s~ę z dubeIt6w~ami. przy UCZl!i?WS~ICb mUlldurkac
Il
il
wcale, czy był to w Istoae jakiś mewlorue, ~ sz;>aJa.TIl, rewol:-verailll l nalrozmąi!slą, CI
prze śiadowany ł a.y też niebezpieczny nulmie- stoi\roć mez;wyklą jakąś bronili.
.I

NinieiHe

vrecbe",

str~:czeniu jedynie działalność ~Dowbor~yk6w" f

I

i

to

f'"

nI
SC' enc' )110.
R6,ml

szek...

Już nigdy w życiu nie będziemy przeżywać .
jni r6wn,ie pięknych, podniosłych, drgaJ'a,cych
entuzjazmem oraz uduchowieniem patfjotyzmu,

tak pełnych samozaparcia. lekkiei. zamaszystej
trawury oraz ogólnego zestrojenia się i harmonji, jak ten niezapomniany, wielki, w skulkach swych decydu!qcy o losach kraiu dzień
oorwania się żywiołowego przeciwko najeźjźcy...
Mimo uta;one sprężyny, działające i przy~otowujące wszystko ojdawna prezycyjnie, dokładni,e, .tworzące or~anizaCJe ,od,J,0:Viednie !ui
od mieSięcy w ukryclU, konsplraCYJnie, z WJe}*
kiem narażeniem i pośwh:ceoiem 1 powien:chownie ruch był nagły, spon'aniczny. obejmu1ący
wszysl~o błyskawic.owym pożarem wyąUCQu.
" Już W. sopd,t~wieczórem, gay· na'deszty
wieści Q a.bdykaqi, Wilhelma, w.mieście Zapanowało og61.Be podnieceme. Powietrze przesycone
bylo jaldmś dziwnym, tętniącym radosnym przecz,uciemoczekiwamem.,. OJ kilku dm krąi;jly
WladolJlości . o ruchu \\yzwoJeńczym w M.lło~oisce. Z ust do ust podawarIo . sob:e sz.;:zelóły
wypad~ów w Lublinie i KrakOWIe. Oczy wy,
hlysklw.ały gorączkowym _podnieceniem, jaka§:
nieuchwytna leszcze nadZieja trLe;o:.ala się we
WSz}stklch 'serWlch.
.
..
'*
.
'~
:' l

. .'

W sobotę, o goj~. ~2'ei '!' nocy. ruchliwi
za\\sze polityCZnie uSNla,jomlen. laKO stYKaJą-

} er

.

zadowolony rozszędł się w spokoju.
Lew pOkazał swe kły i na ruie ucichł. Ale
była 10 dsm przed burzą...

Poczęły sun'ilćpo miekie

większe i

mnJf

SIe patrole, złoione i robotników, Uczniów pr~
wadzonych przez. cywilnyc'l ~to lub też' woi~

Ttum

nowyCh w munJurach leslon6w, korpUsu. Mu~
...
•
nickie.!o lub szyneląch rO:iyjskich.
"
Naza:utrz od . rana ~ mie$de u<>+uły
naj'*'
*'
.......1
*
rozmaitsze pogłoski.
• Zac~ły dai3t się rzeczy I dziwne, CUdoWIl~
NastrÓi pojniecenia zwięks~ał sit: z chwili ruespoJzlewane.
na chwilę. Po ulicach su:tęt y U'umy publiaNaJ!!e, :r; zawrotnl gzvM:owrt, iak pod wpłyJ
ności. Przed dNunas'ą godz. w' południe, gdy we:n
JaKiejś
siły, rneZna~ej .run~łą dmych!
zb!i~ał się czas zwykłe~o koncertu. n em: eCltj~1 a:iSowa buta, pruil<.a.· .~adt OSic;lf.a11'::Y, oJh~
Gfloestry WJ.;sk?"':e{ przed Granj·.Ho.elem.hame r-ć.ący z;u)elmemOW(HC ZlOano.wallta na:! 5f~
I zebranl ga~ledi, lakby w~.:~uwaląc m:>ment. ~- tuac,'l postrach na doniedawnI świat(}wład~dI
ł częta wy~wfzdyw~ć poJązający~h tam na vblad jun)(f'~..v. OjJa,wali bioa VI p2!lianym lęKu.
ofIcerów 1 urzędmków me,n1ecklcll..
•
Uętokroć mali Chłopcy % patyku!11llQ9 kluczem
Tłum wykazał' w .. tym względ~e pewtell ł zamiast rewolweru. VI ręt(u rozbrajali Wy ,lu:
zmysł krytY~i1Y•. ~ygWlzjywaI aktor6w drama.- reJ oficerów. \!lral z ofH:~atni i źołlłierza,apa4
tu, który robił ~asoo...
. ł dHna ąlffąlł.. PodJa-vnIi si~ i dali rozbraiać.
i ,~pr.ow~dzenl' pafkarz~ po ~ ostatni do- I Rozbrajano też w3zędzi e. W tnimwajach, na uJ~
we:ill, ze umielą praco~ac. gorliwie pour 1.....01
w cul\ierniach. ~. ho\elacb.
'.,
d_ Prusse.=~ _
'.
.
UczyR1ono sob-Ia wiJroit sport I łeio. ROI-i
, tJ<tlOffi:<l:st patrol WOjskowy 9dm6wlI rozpę-, bralali w-:.zyscy. Nawet i dzieci.
;
dzanI3 .tłum u. .
Tak Kończyła SIę" kilkuletnią, twarda i niell.
~~: t~ znamł.en~y. choć "-drob~y ~ow6d. te tościwa oku;>aqa niem~ecka"
.
w .pafl5twle baj azm boze!
co:. SIę· z.a~o
Był to g,roźny oj..vet wyroku sprawiedlhvo
psuc.
..
*
ścf. za ater-Oletru szał ~..va!tó'N i beJprawl8.

1,'1,

I

l

t

{
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••
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• W pon,edziaielC 'pamu:tny ] blstoryc .ny w
~leśCJe zdjJanowdła, pozorna cisza. N.je p~'Ni:rz:
cnown,e me zap.owlaJalo. że wypadki Wielkie l
przełUffio..ve zoliżają się sąbkim irakiem. Zycie

l
l
l

*

..

.
. *.
.
le~k,. g.dz.e memcr ~grn;>owam byl

Jam
Większych d05CliłCh, staWiali jeszcze O?ór
Utworzona rada żolniers'{i niemiecka ws:cv:~
Jednak r9Kow~~ia ? kap!tula':l~ z; Wta.dZilIlll WOJ

Vi

w swej prozie COJzlenneł bl.egio z!ykł'ym toreill.
'
Tymcza5em w UKryciu JUż konczono ostat.. skowy mi polsKIemI.
.
nie przygotowama. AkCję zapoczątkować mieli J
s.a'Tio.:noJy. strojn:! w czerwone chorą~le

sjf! "naJbezpośredmo" z prasą, łódzcy .ga-

---- ------

---"------------_ ----_

----

.. _---- - ---,-------------------- -- .- _._~----~.. --_ ..
~-- ~-- -- ------....
.....
ludzie, kt6rzyby radzi pojkopać Rzecz- i·
My w zdrowy chło,Jski roz;um WlefLy.TIJ i l łm:f.mcil f.:ibryit i p~.u:Jt n.t małe ręall
pos;:>OlItą w samem zaczątku swego bytu, rzucić ł· wierzymy w chłops:\ą, ,polską uCl:ciwo~ć i dla
Warsztaty.
'.'
'
fą w odchłań, jak olbrzymią ROSJę rzucIli w pie •. egtJ m.:imy nietJła,iG'ł [uJ,d~ę; ta r~L3.tlc~ tąl1
Czyi ten bez maszyn. bu pary, b~ olb
kło bolszeWIzmu najemnici niemieccy,
weźmie gór~. .
'..,
I mich tedlOlCZl1ycb a1epueó warsztat Ole Aat~
. Czyż nie ma na to rady ( Czy ta garŚĆ
Sejm musi" pracował lepiei. a te Sejm obe~ t tyłby na ało.włeiia więceJ pracy je5tcle j ~y b

Są

--"

-

I

wk.hrzyci~li, ~tóryc~ p~zewódcy żyją z tej 'fGb~

cńy wSjarty jest.na chłopach. przeto! ten chłop

ty l za mą. bJorą plemądze, ma być tym. roba.~ pracować musi dht krajU jnteruywnlej. ponucakiom, co sto~y odWIeczną budow~.Pol~ki. te I.tąc ~woj .. , ciasną jX)liiykę, o· której nlebos~yic
moz8jkowe, . mkruotowane machome l • hebany.. ks. ::,tojmłolWski mówił, .te po za lJ{i~e SWIl-

jej gmmy we łlychodzi.
czywszy skarby i bozactwa materjalne tej ziemi,
Nie znaczy to, aby iu! dziś nie pracował%abiorą się do toczenia tej pię;mej duszy pot- o~zem . on pracuje.b\damy Jednak teby Amie.
~ldeiJ której ani moskal ani D1eml~C udt~a'łĆ ruł kIerunek swoJeJ PdlityC:tnei pracy.
'Uwet me potrafIł?
.
Wl~ksz.ość sermowól' być musi ł & Y1 Sejmie
O nia l po trzykroć razy nia I
.
zdrowy rz~d zapanował. . '
. . Naród nasz musi SH~ olrz.ezwiĆ, .ślepy .m~,Str8Cihsmy lUŻ d%lewi4C mi~i~. a komłJlUr- przejrzy bo Bóg wzr~k powróCl, n.11C41 tUC}A me u(Ohwalona I . . . .
bowiem ten mazur do narodu z:dro',vego.
.
Pamięt4J o tem cbłopi e. '
Nasz chłop Jest z: usady mezep$uty mo..
ZiemIa twoJa być mq.s1t bo V j,orz~
,taInil, bo codZiennie. styKając się z; natur", ho ty jll uprawIasz, bo liią potem swoim z!eYi;i.e, ~e .ludzkie rachuby za.wod.%" chociażby jak !łU%' alet prz;e .... rÓi ~Ia nagle pr%Yi $ć nie moDajŚcJślej były o bhcz;one.
ze, ty sam to rOZlłffile5Z i wiesz, ze gdy VI poCbłop na~:z; ~szedldo Sejmu, ~d~e siedzi przeK swoJe zagony przeorzesz,fłto me rodzi sie
la pasku 5W01,1l prowodyrów ł l :łluclU ich poJet przulat kliKa.
.
. ~
szeptó~.
, ..
•
.
:ro·,tez odrazu me moma PrzyjŚĆ % gospoZe~ łakomy ~a .zleml~ ~IC dz!wnelo, boś darki wlel~Orol!leł na !Dałor~łmt. .bo i ~K głód
tą nkocnai. bpĆ. ~lętymza~onem, tą matką n~ kraj łUSU:zy l Q.rOLyLDe 118:11 5protywlcielką, tJ~ WIe o .tein, te~ iMi braCIa le~o
wadu.
tył muszą. ~e robotmiC pol!ŁU
kreW' z ~*l,
Prowadztl! robot~ VI tym kierUnku 1>yloby
I.~.l Jwjg -ayJl Jś6.o..'
10 Hml>. JłAybx r~k laż&d.ał ~~ ~
n4d klóremi pracowAly cace pOKolenia. czy sto-

l

to

l

wydOłał uj)Gtflebową."liom.?

.. "

K6łko ~d.tfe .uted'i'ł~ na dtł06 "pul~
nitk~ kieJy łwr~ciOaa fubryct!1ł. wyra3iJłI~ l
w pół gaJ:rtny tyle, te mauu nl4 at, %t liliI
na r6NIlIk.u opas'łć.
.
. \!lu;c dlłu;ne ~ co rychlel do, Wi,o/n
pracy w $e/IWe Ipo~h"jęwneJ dla 40~ 01ar:'
St'kórcad d,opomOH.ty~ węUhfi !uuiddł yI~
pO(iai/łCl VI }&IłOWłtealP1$U AłOto )abłko, ~ ·6
atm udląwtl - 04epan~ oJ
j I III.
nixnł lO·samo co Mg Wiełki , cwtem, IPY~~
jąc. go w odałaaks pi~n, ł 'RlIlI :cpcllIlj ;11.
'łI ł4 aełuit l &e.rroI'ł ·DoI ~ ib:.mJytyJi J

.hI.

zmrok.

talU, lak W~I~ ~ dla. .!':~,~J
i UUlU . , h m Jat ,itd1Df1 ~

&.)'QL

. •

ruectl

gm.
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RocznICA wypędxnla

.

wklei

awlbóY'; ~ Ile

ziemi dziś upływa, C:USabył. wypę~U i WJlilldUChy Z 11aszeJ namI, wyj>łentl ziI Iłar~ plOJł
rzucone. p?li1ał nQ", _Q:~
wy świ<Jt.14
dla doDJe l dla narQt1łi bQj!agł~Will ~
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9~łoi.ć ki poLir6ICJ. . . . ~
.~\Oj l'
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jut miasto było zupełnie w r~kaćh /
skicb.
do h
h ' . ,. h
powiewa,ły na
tyc cz;lSO~yc niemieCKie·
dach biało-amarantowe .flagl, radosny SY~l.
ę 1zwolenia; Posterunki obsadziły placqw,(J
\s~. prze~ !l~ice prz~ciągc:ły. coraz . l!cznieicor~z e~ęsclel uzwrojone lUZ w karabmy od·
'ly·WO i5$; naszych•.
a \i, śród 5lU1jącye~ . się. szeregów ludno~ci.
ta radośnie r odswlt'!tme wyległa na ulice..
uwały si~gdzieniegdzie

.--iliiiiiiililllll---IIiliIiiiii-.. . --_....___,;".;,_____

~~-4

kornieuslępliwe

taele oficerów pruskich. Za kilka dni mieli

~ySCY być odtransportowani do Niemiec.• Kraj
wojny! ' 4 1 >
*

.

I zakończyła

się czteroletnia ol~upacia trysDrawiedlIwości a prawdy. Kraj wyzwo-

lem
~ odetchnąt

Rozpoczęła się twarda, żmud

W niebezpieczeństwach,

czyhaj lłC)'ch
ze
stkich Slron. walka o ugruntowanie zdobytej

odległości.

I

pLecZ ten dzień wielki, w którym
i zrzuconQz

porwano
jarz-

błyskawicową szybkością

niewOli. pozostanie na zawsze w

dUł jako jeden. z. naH~śniejszych.

pamięci

najrado~

jszych kart w dZIejach 1ego.

_ Nadeszły towary apteczno.
W celu obniżenia cen lekarstw Ministerstwo
owia Publicznego sprowaddło w swoim czawiększy tr.ansport towarów
a;Jtecznych,
ląc go pomiędzy apteki i ob~i~aiąc odpoRozpanoszona Germanja nadświatem
nie porycie. taksy aptekarskIej w stosunku Chcąc ustanowić swe rządy pięści enytych towarów.
Wobec dodatnich wyników, jakie dało po- Smaga wciąż ludy pezprawia batem
'. zarządzenie, Ministerśtwo Zdrowi a Pupoczyniło nowe zamówienia .nainieyeh towarów aptecznych. PIerwszy
tych towarów już nadszedł i6beJ mule: 1
cynowy, oliwQ stosowaną w leczmctwle,._
.niany,
i gazę

siarkę,. kwas

..-

I w .butnym szale już mieczęm chrzę~j
Sny o podboju zł'owieszcze roi,
\
• Le.et u wrót odwetiuż rychły stoi...

borny t watę hygrosko~7-,1,

.......,.

hygroskopijną.·

kspedycja tych leków powierzona została: !:I
ngresówce Kooperatywie Aptekarzy War
kich, w Małopolsce Towarzystwu "PharwKrakowie oraz firmie ,.Mfkolasch i S·ka"
wowie.
- PrzGrwanic zaięć szblnych.· .
Z powodu niedostuczenia przez tn:l.':?:istrat
u dla szkół - wiele szkół pow3zechnych
dzi zmuszone były przerwać zajęcie w u·
ym tygodniu z pówodu dotkliweg() ~imna.

- Kary za nledosfarczanie zboża.
.
a) Starosta na powiat lódlki otrzymał od'
~ter;um aprowizacj i okólnik. zawiadlmlają::~,
dniem 1 października rb. upłynął ter~n~n
lawy kontyngensu, wyznaczonego prze~ mm:ium r tYIlJczasem w większości wypadkow doy nie zostały dotąd wykonane.
, ,
Wobec tego

ń1inisteriu~'

poleca. starosCle

tąpit niezwłocznie do nakładama kar za
Ostarczenie ziemio?łodów. by tli drogę
Yfiąć

zwiększenie

na

dostaw•

...... Urzędnicy Magistratu przeciw Radzie mieji·

a) Pod przewodnictwem p. t.ade~skjegó ?~o się nadzwyczajne zebranie urzędniKÓW mlejh w sali posiedz.erl Rady miejskiej .

. Celem zebrania był()" rozważenie s:praw~,
.c stanowisko zająć powinien ogół urzędm

. wzgl~em uchwał zapadłych na ostatniem
ledzeniu Rady miejskiej co do żądań ekonoznych, zawartych w memorj ale, przesłanym
ez zarząd Radzie miejs~iej.
.'
Uchwalono wniosek:. treści nas tępujące]: .' .
. Ogólne zebranie urzędników miejskich przyjle PO~wyżki, jakie magistrat przyznał u:zę~·. ~~
GlUt me akceptując jednak stanowl)iKa, Jakle

~aR~da
mieJska względem prze."łanych
ręce ządań. .'

wnet niemców posągi , .
•
_ Hi
j . '
Z wnęk ratusza dawnego w· Poznaniu
Zag.łębi:t~orycwzna wyaył~a. Węchll1a!1 .. . d'oku l Powróciwszy mu kształty, jak ongi
,..
arszav~'Y l mny
mlas..
- I
.. h P oIsk'l mocalneLzaramu.
-".
·~~llle się wysłaniem węgla w· aczkacłl po I
'W" czasac
jOlo przez p.QC~tę. Wiele o b m.aj~cych I Już nasz d. zielny robociarz przy p. racy,
'&,ny w Vlarszawle tą drogq w~:l WCIą.Z wyChPć h:J<ata wciaź ~krzecnr i sarka
na

l' Usunaws.
_ zy·

L

l

@'U']'@

\..

~ ~U3lPl\1M~@&\
o'

.-

.-"

,

•

.'<

.-4.

Z piedestał6w zwaim Polacy
Prec1; Biilowa, Wilhelma, Bismarka.
ChOĆ

nam· grożąr gardzimy pogr6iką.
Armja nliSŻIl. rozwieje wnet trosid. •
Zamiast niemców, tam stanie Kośdu~o
l<fól .1Ją~ło_ i llaSl Poniato~

~J ....,~ł

.; ,

O&l ,

łJsłopaa

1919 1'.
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Przed rczstrzygniętiam losó\tl G

J

•

r
.~_

..

R~ul•••jwy:sza

w tych dniach ·p~weimia csłateczą4 d.t:fCl~.

Paryż, 8 li:itopad!\ (PAT.), ~ ~ią~ rano I PQ~I~em ~ada Nafwyisn, ~doc.Ydo ..ałll
odbyło filę ~edze!1ie Nar'.·1~ ~dy pod ł CZYC IiO:l1!s.łit dla .• oUOłdn!e;~
p~ewodnict!em pichonł. Ra~l Nalwy~ pe- t bww OłÓh, w~Rn:rch Yfyst~pna.i cki
lec!ła komiiJl cb SJraw Polsb pr.QSlaWlc ra- tltIl Slft~i1 koaliCJi na tatem_ch okupu
port w sprawił prej_łdłWU&tfł t.batu fila &a
pr2łU memc6w. '!tyk·uy te jlll W
Ucji Wschodniej. Na poc.btawie
ripo.:"111 R&- cili:e bęs'ł p~i<anł Ni~mcom.

teao

da Najw)'tiza poweźmie O$t&t&Cin4 ~ Komitet redakcy\ny otrzymał llocli'lic m.dlnia ci/1

Pamięci poległych
-,--

Naji8d~_ walki z
Łódź. Zabrali· się śo nich

za

\:fieid, 8 1l,Stopa4a (PAT.) Ra,ria. S

lica na POsi~iu Oltbytem w dwu 7 irn

)Vy't\-i~ienie ~ wład~ niemieckie z O~ańska
znajduJących SIę tam róznego rodzaiu mataqał6w,
jest zgodne z klauzulami traktatu we~skiego.

wo!ność.

.

kaz~ć.. wnio3.ek a.n~el~i. ~ ~rawje statut~
<iahql Wschodniej KomISJI dla Spraw

POlsk'
l.

!
nisłU€aI11i

sioclyła'
zorganizowani' żoł

Przy

nierze i oficerowie z oddlidu Oowbora Muśnickiego,
czem mówi nasze dzisiejsze sprawozdame.
Starcia były J.liesJychanie ,ostre, strzelanina

°

sprlwił
(Od.

6dóskilj

z~liilDD g lIas~

wlasnego korespondenta.)

I

Warszawa. g·go listopada. Minister· spraw jednak 'zaprosić delegata polskie,o_. Z POWO~'
Bohaterowie
zagranicznych do,stał oficjaine zawiadomienie, że'. tego minister zażądał od posła francuSKI
nasi z małą Hością broni szli odważnie na ł dnia 10 b. m. rozpoczną się układy w kwestii w Warszawie p. PraHona. aby zaiądał Odro~:
l1:?:broione roty n,emieckie, w pierwszych star- j wyodrębnlenia Gdańska, do układów tych za· nia konferencji i zawezwania Przedstawki 11
ciach zaraz kijku z nich padło.
stał dopuszczony. delegat n: emiecki. zapomniano Pols!d.
'
e
Dlatego przypominamy, aby dziś odwiedzić
' _
{ch groby i ztożyć na nich pamiątkowe wieńce
2!A
z wstęgami o barwnch polskich.
Niech żyią ci pierwsi·, bohaterzy w pamięci
11.]I
..
nietylko współczesnych, ale i przyszłych po·
{Od 1ft, korespondenta.)
roz,leg ała się

I

całym mieście.

po

I

,

i

·

Polscy ka-d-nalawie

.

"-cleń.

Cześć

im I

Cześć

całego

narodu

bohaterską śmierć!

Redffkcja.
"'_Wilill5i!111i1!!illII!!I!Ilt:l§i3M~-AA_iillli!ll!l!!Bii!ltłi'!:Dl!Mm:NNiWm:llllIi!Bl'EB*:;;a'1flbl!lD!lI'IlllliilIliIIiIIWmllilEiQQ

- Sprawa sądowa.
W poniedZIałeK dnia 10 Iisto;J3da o godz. 9

Sapieha, Nie \vykluczonem iest. Ze i 01l ok •
ma z rąk p3,Jieskich ka?elu~?; kardy nalskl. 1:f,

Warszawa, 8 listopada. Dochodzą tu pewne
z Rqmu. że arcyi>iskUiJ Kakows'd i arcybiskup Da!bor otrzyma ą kapelusze kardymlskie.
DO kró,e w łych dniach wYleżdżają do Rzymu.

za ich

wieści

I

M5w;ą,

że

\Varszawy. a

!

K~:<ow~ki n.e pONr6d
zastą Ji ~G tu b s!cu,J kra'{aw:;ki

arcyo.

Jeśli

te

w;e~.:i

trz~b3, Ż:! iesz<:ze

s~ra \vdzą się. to zaznaczy~
Po13K<l mgJy nie miała na raz

tyłu kadynałó"v.

do
ks.

rano odbędzie się w"Sądzie okręgowem przy
ul. Pańskiej nr. 115 sprawa redaktora .. Rozwo«
ju" \tliktora C1:a;ewskiego i inżyniera TaJeu'3za
Cza;ewskleł!O .. o poJko.Jywame władzy".
Do
.cOd wlasn.
sprawy dat powód artykuł pt. "Są.:! Sa!omoną"
1oJad3.
Warszawa,
8-go
iis
Przejs:a
Niciel "
umieszczony w "RoZWG u" dnia ił kWietnia br.
!
..
Prze~iqdu
Vl
aczor."
mi.!!
wy.viaj
z
p.
AmoSprawa w:;ród sądownikó-v l pUulicznGścl ObUnim OI5..l~wskim, kt?ry. ~d_;:nac;:ył •• ż~. pomimo
dziła wielkie z~clekawan~e.
olbrzymiej dezor :,a:m:3CjI taJryK ł01Z\.lch prze- l
Oskarżonych broni A.Lvokat przysięgły p.
n:emcóN, fabryki te z05tJ':Y IUŻCZ;;5CioNO Ufa· '!
edward Flllpl\oWSK1.·
chomtone. PrzerOJiiy one dotąd 5();)J b;;i blwełny dla wo;skaJ ale obecnie p05iadają jut ba· I
wełn:; nałlyrą za prywatne pieniądze i wkrótce

55IiI

Przemysł łódzki będzio

dalej

pracował.

koresp.}

oraca dia publicznego UŻytku,'
TruJniei idz'c z fa Jryk~mi wełnrineml, a to
I z brai(u .suro NCÓ .'1. :5tO~un'.i z robotnikami są
d01re. i>r;j,cillą Ol; Cilętn'': I Sił zadowoleni :i:
warun'(6w. cho::iaź nied03tatecznyrll do nalei,y ..
I te~o w{Lyw;enLl, ale pozwaiającyOO im" wegot(}!

I

I

Teatr Polski.

rozpo:zn~e się

wą.ć bez jałmużny

wyJawane! dla betrobotnych:

Stan rzeczy w Niemczech.

Ku uczczeniu pierWszej rocznicy wypędzenia nafeźdc6w z kraju, Teatr Polski daje dwa Wldow3ka. Po południu o godz. 5-ej po cenach populantjch odegraną bedzie akwalna sztuka J. Borawsloe6o "ł'rIl
sac~", Wieczór zaś o go-,zlme 7 ej min, 5iJ KSląże
Józet Poniatowski".
•
Nauan, 7 listo,Jada. (P \ T.) Wed!u~ nade'IIJ. poniedz~alek specialne 'llIido,Wisko dla żołnierzy l sztych lU al, wlaJomoś:i z całe,cro pan'sLva I' B~rUdegrane będZie "POtlychaillo· J, ~zut;{Jewicza.
,<;
Ima dziel\, 7 li5lo;Jalą Drzeszedt w Niemczech
W~stę!J~ Józefa Węgrzyna,
~
bez żadilych nadzwvcza nych WY Jdjkó v :Jo-ni-no
Dyrekcji .Teatru udało się pozyskać na data wy·
że partia radykalna planJwała wielkie ma.'1ife:
stępy znakomitego artystę teatru ~Rolmaltości· p. J. ł t : b
lAd'
~
'Węś!rzyIla. PierwsJ.)l występ odbędZie się we wtorek, : S ac e ez wzg .... u na o:..try zaKaz .ze ::>tfOnx
11 b. m. .,; sztuce Hertza p, Ł .Ks. Józef ponIatowski-'j rządu. W Berhme uSlłowa.1I i,omunlścl urządzlc
BIlety w rozsprzedHŻy.
.
3 olbrzymie zgromadzenta. VI 2 punktach zgro
.
..
,
madziło się po kilku:iet robotników, zostali Jednak rozproszeni przez patrole woj"kowe. Tylko
M

Prz
.' yezyny d,fi)Żyzny.

,w północnej

I

WszY5tkie zarząj ~el1ia w5kazują na to. że

części Berlina odbyło się zgrOffi:i·

dzenie z udZIałem 2 tysięcy

o56!>. na którym
mówcy komunistyczni starali się rozwinąć agitacje· Zgromadzenie zostato. roz JędlOl1e przez
mu dokonać dnia 18 paźdz ernika w Berlinie Silny. oddział wOisk~wy., Pom!m,) .interwenCJ~
tranzakcji, mocą której sprzedano Niemcom 3.300:V0jSKa "le ~oszło nt6!l~O do P?waznyc~ stare
ł}s. cetnar6w ZIemniaków po 18 mk. ,za cetoar. lwykroczen. Ce1e:n :ta,JeNmema beLpleczeńprócz tego 1,000,000 centnar6w spirytusu, a stw~ Obywatelom I dla . ~trlyn;an!a p~rządKU
z ziem da,wnego Kr6lestwa Polskll:!gQ 100 tys. ł krą!)'ł)'. przez cały dZlan pacfola wOj$kowę,
gęsi. Ma to być rpwnowainik za dostawę 400 a bUJynkt rządo-He był; za,ęte przez; WOj5KO.
wagonów sz{U(.znych nawoww, dalej pewnej,
'

Dyrektor urzędu żywnościowego w Warszawie, pan Urbański, poleCIł urzędowi poznarBkie

ilości węgla i drobne usługi. jak wypoiyczanie
lohomotyw i wagonów.
Wszelako specjahści
lWler~•. ~ na po!\rycie niemieckich. dQi~a.w i
gr~o.~osCl, by~a~ :,,"ystarczyłd Zll~cznte "!01eJS,za
Ilosc Z1emmakow l ze około' ~woclI!llIILono~
centparów moma biło s~rzedac FranCJI, !)zwaJcaf]l lub Angljl. B;J gdy N!em~ zaJłacą .nlm ~a
~ mIlJon~ cetnarow. Zlemnla~Ow 36 mUJon?w

iIlarek• .Fran;Ja

byłab} zap~aClła łój mlljonow

SzwaJcaTJa 240 mlllollo~, zas AnlIl a JCYJ

mll)'!-

J

nów. Słowem tranzakCJ~ dokonana z pc:>lec~ma
pana :urbanSk,i,e,~o narazIła uas na stra~ kilku·
set mIljonów ffi<irek.
'.
.
Oto Jedna z przyczyn głodu l n~du . laka

~uie u nu

VI

POlsce.

•

-I~ PQbP. •

Na f:ronCie
. ozywIDna
..
dZła
. ł aHiOSC
~
,,
bojowa.

nad

będli~- si~- starał rozruchy polityczne znni'śó
II
VI zarodku.
'
Ar~5zt)wano wielu przyw6:lc6\V komuni;
stów i niezawisłych socjal-demokra!6.v. POJ'
. .•
. d 'b'
t·'·
,.tych SOCf
czas rewlzll w Slell Je par II mezawIs.
,
jalnvcn dem;)Krat ó Jł .. Rosta" w Berlinie znale
ziono wiele materiaru komprom;t!l.ące~o. ,któ
w5kazuje nl porozu nieWanłił aitt niezawlst/c
z rządem sowietółł. Aresztowano Komitet wy
Koaa""czy bertinsK,ej Rady robotniCZej, kt~
Składał się wyłącznie z komunistów i lllezalVlS
łych socjal demoi\r:,atów.
.
i

,
~j
ft.o:zzw·ą~ania R;łdj wJ/:4:0n.aWCłj,

Poznań. 8 lstopada. (pAT.) Mocą rozp l
rządzenld. NO::)Ke~o roz,viązana zosrała tak zwa,
na czerwona rada wykonawcza Roter ArbeJle~
auschuss i rada łobotnlcza, aresltowano· prtY!
.~-1

tern 2 osoby.

"'"'

U

f

f

.
2!łl&lue

d~

...

.. ~ w;'J1iJl:

~ieł"o· i

p ~ s: 10 ił",
•
HstO;J.ada. (PAT.) Dow61C'3 fron.:
Warszawa, 8 1!3tOJa.da. (PAT.) Komumk:at f tu lilewsKO i>i.ij()rUSlde~Oł generał Sl:eptYCKI:
sztabu gene:dll1e~o z dOla 8 bm.
, w r(j~Ql.,e og.łoslł-n.1Slt;pu,ącą oJezwę:
dO.
, ' Fron, ,t hte:-vsko-białoruski.:. W re;onie
w6d.cy 'w,pjSK WIelkopolSkich, gene,r~.:a KO,n:~
IOje, l K:lm,ema w dalszym ciągu silna działal- rzewskiegQ. Z radOŚCIą otrzymałem wI~doma
. . . . .

l
l

8

po

Bie-I

noS<: bOjowa .. Pod

,

Poznań.

Homlem

(na pocudl1le od

P~tocka) OddZIały ~a5Le zdObyły w walce trzy

dZiała z

Na ~olu~file od 50brujska lokalny ataK nie~,' rZYI2ClelsKl pod fiubn{)..vkq
odparto. Na catym odCinku fruntu od Dz;sny
po Borysów otywlOna dzi.uiiillOŚĆ wyw'd.-

,QOWcza.

jaSZCZY,Kdml. .

,.'.

fcoAt WołVl1W: Spokój.

I

o

SWH~tnem ~ydę;t""ie, Od~ł~5!Ofly:n.przez ~:~~

Generała, n::! tzele W,OJSK

Clonym file

l'

lecz

WlelKOP, ob~lch.

u~ ci

t~rhW zaj~clem pO,J~zedn,c~ ~Ou~J;'

Uliarniędem

tak zna,czne1 ,l, powaZIIW',stKI/ll

'liyrażam Panu GenerałoWI I Y'SLY. loCJI
obcerom l żOłmerzom. bforącym udZ:l~ ~/ li
mO,e na;głęb!~ llIn~nie I po&!ękO lNlUł
byczy.

let kfłtio_~

.lla'letsa

•

l

wyk~

ROZWOl - Nledztela. dnIa ,~roPldl t~r9 r~

:: :=

-

t

ś.

;;

7

f tek tur życze.ni~ ~icemłnjstrą $Praw zagrania;'
uych, p. Skrzynskrego. zatrzyma ~ w Pradze,
, w ceru poinformowania centralnych władz cze5~

p.

! skich

Z Gr.ssman'W'

O naqużyci~h, popełni anych

I ne o;g.any ~*ą

A. Y ELSKA

E

_=_, .

H?;!.

,

Wedlli;'t

!
I

przez Jokal..

p~iIJlIct;. płeb~h;}wem-· ,

przlp!lg4.Cze~ilYch "oQlicze.ń, ~ntl.~

~r~dUni~, które, ma z.a,~jacić
PolSka N o~~
Jęcie rt;haJ1ltków iłUlflłoW)'€h w AMtrji l VI N1e:m·czech, wynliiie <:moło 4- lJ1ł1jaN!ów W1\ków \1
złocie:

'

'

,

Chorobad,ostojnikó\v.
(Od wł. korespondenta.)
. '. Warszawa, 8 listopada. Naczelnik państwa.
ł slInie zaniemÓgł i dl~ !e~o nleweźmie ud~iahl

W' woczYSlQŚci ach dzl8łejłllr:)ł,cb."
. Premier Paderewsld podni6sł' sie wczoraj z
łóżka. aby powrócić do pracy, aJesiłniej zanie.,.

l

I
·1

Ir' Czesi znów prowokują polaków.

mógł i pod wieczór znów le.karxe ułożyli go do
łóżka.

obywatel zi,emsld,

,

.

,

'

(Od wł. korespondenta)

. u~zesfn~kp.o~stania 1863 roku, długoletni rad~a Dyrekcji Głównej TowarZystwa Kredytowago ZJem~k:eg{). o~atrzony Sw. Sakramentami, zmarł 5lisfopada 1917 r' f przeżywszy lat 82.
N.ozeH~twa ~ałobne odpr~wionebedą :v kościele wDalikowie 7,8 i 10 listopada.
!yyprowadzeme zwl'o~ z domu załoby w Dahkowie do miejscowego kościoła odbędzie
Się 9,go, a pochowame w groh~ch rodzinnych tamże lO"go listopada o g. 10· tej , rauD.
Na te smutne obr~dyzapr.aszalą krewnycb, przyjaci6ł i żnaJomych pogrążeni w cil!źkim

. . Cłeszyn,8 listopada. Stosunki czesko-pol-

skle n~ granicy SJąskaCieszyńskiego dochod%ą
do najwyższego napięcia % powodu nieustannych
. rep!esii czeskich•. Znoszą oni bowiem .zarządy
gmin polskich, aresztują polaków bel; powodu,
!Jgraniczają .żywność. dl, polaków i ~ p. To tak
smu~n
.
Iluż podmecil0 górnIków, te. grotą.strajkJem
Sp i Siordry.
·ł og?łnyrn. Jeżeliby ~o nas.t'J)iło otrzymalihyśm!
ł:::::::===:::::::::::::::.......""""'~;.,."...,;.:;.;.'""'""'~:::~=:::=:::==::========. st~rj.um
o ~O wagonów dziennie węgla mniej.: Minij
imer.DO''o\talo. misi~ koalicyjną VI Morawi
Sklej Ostr~wle, ~ ~Ianowlcjep.

t

ś.

_b>t

p•.

,.

Jnszkie

, li o.pół jeńo6wpo!Gkicb

leZ

a niewoii.
(Od wt. korespomienta.)
~ Warszawa. B-go listopada. Zbstsłt urr8l1l

i'ł~Ufhnd sz~ibda św" j'Uek~and1"&I "fi Ład:i

Sw. Sakramontami, po dłui}!ch i ciężkich cierpieniach
. .
. iislflpada 1919 r., przeiywszy lat 59.

Pogrązem w gh:bo.k!~ S!!Iutk~ żona,

lrm

zasA,ł

umowa ~ bol:u;ewikami VI kwestji zwrotu 5 łys:

Vi Bogu dnIa 8

'

pOłąk6w po~ostaiących

. '

1 kr~wnyc~
przYJac16.ł l znaj{)r.n~ch. ,VlYPfowadzenie zwłok na stary cmentarz
mleSZKama Aleja 1~g;) .M?la (d~wmeJ Passaż Szuka) 16. nastąpi w poniedziałek lO-Xl
3 po ~oł. . Na.bozenstw() załobne, ta dusu:, zmarłego Qdj:)ęd~je sią we wtorek dnia

--,

! .

:

S~uacja .nad, Bałtykiem.
Konferencja

Z gł~bi zbol~łe1!os~rca składamy gorące podziękowańie wszystkim,

.

I.Btp.~.

I
l

L

a nam okazali tyle dowod6w żalu i wsp6łczucia.

państw bałtyckiclt.

Ryga., 7 Hstopada'(PAT.) Na 9 listopad&,.
wyznaczono w Rydze przedwstępną konferencjo'
prZC.dstawicieH Estonii, Łotwy oraz prawdopo·
dobnie Utwyl Flnlandji dla omówienia zasad

hlezebram. oddalt ostatmą, posługę zwłokom naszej ukochanej córki

YLI

WRosjL Umowa ta do-

sz!a do ~kt1~u. jestto eJ tyle pomyślną dla nas
,wladomosć, ,z7 z powoda d~tkieI zimY Rosji 2,5:'
proc. luduoSCl może wymrzeć z głodu i :dmna.

córka, syn, synowa i matka zawiadamiają

w kclcle.le Sw. Józefa, Ogrodowa.

majora Branda-

O rezultacie teJ Interwencji nic nie wia\lQmO..'

przypu~zczalnego rozeimu~Poczem

sławiciele

W szcze~6Jności "Bóg zapłać" ślemy

na miejsce Wiecznego spoczynku.

R

C

ci zi

Wilno, lliztopada. (PAT.) Z Rygi dondsq!
Artylerja Bermonta rozpocz~ła .bombardowanif'
.

'
O

bolszewików.

Bombardowamie R"gi.

duch,owieńslwu ks. prefektowi, "Lutni", p. przełożonc\ Siennicklef. majstrom bldcharskim,
ko[ezankom 1 kolegom oraz tym. którzy na swych barkach ponieśli ukochane nam zwłoki

l!805 1

na 15 lista-

padana być mają zaproszeni do Dorpatu pned-

l..ibawy.

e.

,O pomoo pnisk"..
Wilno. ,1 listopada. (PAT.) Z Kowna dono.

szą.że

przyjecnalitam pełnomocmq l'Z4du ło-.
tewskiego, aby nakłonić rząd litewski do ulati
wień przy t1dzie~an.iu pomocy. jaką ruad polski

A u'strjaratyfikowała traktat.
Paryż, 7 listopada (PAT.)
laCKIej

złożył

Prezes delegacji
ręce sel.. reta·

I

we czwartek: na

ObIecał: .łotWIe.

zgromadzenia narodowego. OJ dokumentu fego dołączony był list adreSOWany d:) prezy denta konferencji pOkojowe!, w którym rząd auSir-

,.

Instrukcja dla lIoskego.

rkeneralneJo konferencji, Buuasty, dO!wment
Paryż, 7 listop. (PAT.)
. Uiący traktat W Saint Germain, o,Jieo:ęto- jacki wbowiązu\e się do loialne~o spełnienia że rada 3-ch ustaliła tekst
y I podpisany przez prezydenta au"trjackiego l wszelkich w traktacie przy~ę~chwarunków.
gen. Niesela. łnstrukCj e te
F~!.!!!!!!!~~'!'!!!!!!!!!!!l!!!i!:!'!!!!!!!'!!!!!!~~~~!!!'!!!!!~!!!!'!'!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!:!!!!2!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!:!'!!!!!!l!!!!!~~~~~~~!.'!!!!!!!!!'!!'!'!!~!"!"!!!!! j czysto WOjskowy i odnostą
i

\'ład..

Olenia

Ił

~

lłl ~

p~ t
!J t

~

I

~

f

Ze Szczytna donoszą, ze" na mazurskim terenie plebiscytowym N!em~y $zykuj~ na 9 bm.

V{l n
l prowokacy\ne wystąp!eme
;-'1~......l'"S~iaJ
I ;h~
i

i'

11

4

.lrze~stawizielem rządu estofiskie~o w l!l1r\,,~ lmanowąny zostal pan f'i:flfl'SOn, Gtoaek
w~;:e'l dum'
Y l znany, d tiałacz społeczny.
I
. ..*
..' ił

•

~Wletzyt

,ch _

~tt
i

I '
.' .
•
e flI~ią~ min'sIrowi s,JraJf zagrii:1icz-

eYer~wlCZOwi a naUliutrz był
~ tQlłt1Stró. iJlmaniP.

pit;yj~ty

menueckle.

~

dla

WOjska

'
.. ';
Komultaenłenły.

upozorowania wobec Eotemy po!rzeny pozosta·
Haulo, 7 listopada. (PAT.)· Komis~a enten·',
na . .czas. l?lebiscytu niemieckich Wo!~k, ty, ~la KraJÓW bałtycki<:h' przybyta. do Berlin(
Ł8.udarmerJI l polJ~ll.
,
l UZIS rano. KomlS;ę przYiął admIrał Hoffman.
,

:W

*

*

" *'. ,' ,

ł

kot~c.~ se; :i10.WyCll łączą ,ob~adzenie ~la- ł

nowlsk!1 mmbtra priiCy Z nazwiskIem. ,p. S,tam-

4

++

L!L

ft«łn~:~l;t"łfl nf'!lftlHf\~'IIn.'lfftft,,·

IhUył:na"J Y VU~liJ

fol

UW:U~U,,-

szewskie,ioJ prezesl ~<ady Głównej- Oplekuna:!- j
\ Od wtasnego.. Korespood.)
. .li' ~
'!'
8' l
.... . ' .. .• '
! . l
.aryz,
istopada. Ratyhkacja pokoiu~ kt6nt
. Wczoraj wie~zorein VlYi ech~! GO Pttryża po-. m!ałaoabyć '!l:ę 11 bsLOpada. ~ Wital.
_t l mmJSter oc:iOOillOc,m,. p.. F#te.1t. p~ Pa- ł do 14 b. ni.
.

I

..

/

IO'A-ania ewakuacji :ziem baltyckicm p.rzez

:vien!a

I

d~ pazdzlermka repre~entant polski przy
"It, łoteWskIm pan Roufał wręcz,,! SHo'e H~

spartaKuSOWcÓN

.Journal" donosi,
instrukcji dla miSJi
posiadają charakler
się tylKO do kontro-

..., . .

OJ,

. . H'

.

2.

..:

'.
Z· , ' ,armJa.
,l610na

,~0z-:ar?j -

~

}!sto;adlI 1919

t.

- .

\

to Hstopada 9. r. zaryrowadmnv bęhie l warłt!lk6lif Cldft i W · " , '
,- "~\
te~r&fimty Poiski z FinlandIą i E:;tojl;~. i ro.zchod~.y~ VI ponj~niin'll '3 ~l8ł;" ,-lU
,Warazawa•• 8 I1st?i?ada, (PAT:). Na 1erytOr- ,Do;Juszczone będą ~e!egramv zwykłe i pilne I ~~. w:~~~nl~ t:Ąa-c:zme• ~~ M ~~~.
lum, gU,buD,ii w,ltebskle}, mollil ews;{Je! ł smoleń, z wyłączell1em Ha razIe telegramów prasoaych. l Je':>L z",t; hl KWe51ja S;1030bu paKJ,da.~iIą

,

ł

Niedxlela dnIa

' mcb

5kiefo~dtuższ.egoCtasu walczy z bolszewikami

Od

..

4-

kach dzieci i kobiet.

t--. '. '

chodów.'

..

Na kongresie pracy w Waszyn~on!e wywiązała się dłuoa dyskus:a nad zagadnieniem związanym z zatrudniellie~ W warsztatach i fabry-

\ zw, zIelona: annia.'
W skład tej armji kt6rej le~alna liczba
ma ,wynosić 70--80,000 ludzi, wchodzą przeważ':'
Ilte chłopi i dezerterzy z wo}sk bolszewickich.
1'1 b
..
ół d b
(
. d'
k
b'
wZrOjeDle naog
o re posła alą
ara lny
maszynowe' i artylerję) ~ierownictw~ ,sDoczywa

Ceny 'podków

D •l '

•

'

,.11 - :

c rOZ.

CGCI.

.eL~.2~!1e cen~ śro~kówtywności w Ąng/"'
s OJąp °anCJ't"lP8~~a p~~ł(}memb' PIzedWOienny"P,
t'

,

we r
,
y~ we D! oszec,
1f1l»' S "ł,
209l)' Stanach ..ljed () ,
• 11 &O~7Al, twecji
,VI g~osowaniu zgrom~~zen!e narodowe cze- 103~' w Kanadzie 9~ czo~c. ~ w H?land"
w; rękach fachowych oficerów rosYls~lch. Sto- sicie przyjęto ustawę ratYhtC&cy lną..
ł
~f
• W .. oWeJ
Zeląndjl 48X;
,u.nek d,o 'polak6w jest nader przycllymy.
. . * . '* •.*;
,ł
VI zrost ekODa"~UYIh."'~·i
h,
. W pte:wszel grupie dZISiejszego P<>:h°du •
Na każdym połu stosunków' ~ł J
P' U d h O\V?yc . ..
_.
. pó~dą b~onczyq ze szt~~darem przy!,,!~onym! Wielkiei BrytaBji daje sfę zauwaiy'r:aQdtt'Cly~
. Z He15ingf~rsu donoszą. z: w ar~i1 Dem.. z FranCjI przez ~rnczn,ka Jan.a S:)ban:)kl~o.
ł ny wzro:.l Według urzędowych dał~czal'
kma utworzył ~lę. osobny oddzl~l. zlolOny z.du- ł
4"
ł stare prodn:{cjaw~owa. Nowe PrzedsiębiWz:ast•
cbownych rosYJskich. CzłonkowIe tego oddZIału ,
Jak ~ę ~oWladUJemy .ze .sfer W?Js~wych. powsta~ą. a wszystkie istniejące' w ~J..i or~tw~
walczą przybrani w białe szate i przystroieni w t wydawanie utłopów- dla zo~merzy l OflcetOW ł są zarzucone zleceniami.
krai~
y
kńY,ie," POjawienie sią ty~h. duc~ownych wy- I WS1rz m,ane zostało na przecIąg 14 dni.
!"ol.Uje w szeregach bolszeWickIch mezwykłe wra- ł
deWll.'
~~me.
l- Przemysł
WllI"sznwa. 8Ustopadll. (PAT,) "~
Hiszpan]" a a Ententa'
f,
•
ł 5twowej centrali. d~wiz z· d. 8 bm. ,"', ' pad.
•..
I
..
Funty sz:edmg! 1791. dolary S~atł. Zfedn. 4 Madryt. 8 listopada (PAT.) Na bankIeCIe wyPań.t
•
•
we ~a:tładv Tezełodolary
Kanad. - franki franc~~we A I'le • 2.I,~j
•hR' d. ł
JI
t
~ 't.7<J. IraniQ
danym na ~eśc • f. omanonesa . wypoWIe Zła
l1iczn8..
·szwa!carskie 7.8;), franki belgijskle 4.G5, lity 4'O~1
on wysoce znamIenną mowę pohtyc;zną· Uwa• '
"_.
marKi nie,niecitie 130 banitllo!y llirGh .
""am.
wypow\'e.ł-'ał
m i ., 7.:>.... wybiła dla Hiszpan- f ' W koncu
gndma
Tele. 11'\
... • korony a~. SO
ne kd
,
\U.l.
1- ~d'
W'dPaa~twowe
N ' ·Zakłady
' )
• l mar ek 10 włąCl:me
V.J
j', l .ffod
...
ina
pr'l'Vmier""!
i
to
l'\rz;ymief"7V
zaakcepomczne
w
~
Zł
( l zeW-l lClarma
przelueł
k'
o.c. • nO·K
n.-....:~~·, 01
....
-.1
-;7
!-'.
'~Jl
•
:0 .. t
do t,T
I rony czes te TU ł
urs tA~-.uvwania
fowanyc:h przez opinIę pub1.iczną w harmenJl z ; 51 D_ "-os :mą
lltar5Z3w:(..
f korony 53.
•
tżądem i królem. Przymierze z Francją, Anglją l
W nowym w~nym lokalu w W.. l"$~wIe i
7'
i,Stanami .Zj~dn~onymjł ot? najlepsza gwarąn- Zakłady produ~owac bę~ą dla całego Państ~~!
T '\
..... dla umkntęcł8 przyszłości wOJĄv.
y - k"
8 listopada. {<.lA
u:...:.w
iaparaty
kable telelomczne. tele~raficzne. przewodniKi
Ala {JW.
t
tv <~'Ąl pols/d4
b
e
Dzielne stanowisko Junosławj"i
Dyrektor Zakładów inżynier Stanisław Wy- l~-l~O. Ru.. : carskie a 100 225, lllble cad
!:l
•
k'
ty h d' • _k 1-6"'''
ł
skle a 500 205 do 230. Ruble ~e 90 AJ
Paryż, 7 listopada. (PAT.) DelegaCJa rządu SOC, l opu~zcza W . c
mao,;.u ":" UL, ce em zor- i 100.
"'I
•
. .Lok'
d
ł
'd
anu Cle- gamzoV@OIa fabrykI w \'larszaV(le.
ł
lUltoSłoWJau~ lego orę~ a w sro ~ p
Zarząd ..układ6w w Łoazi po~vierzony
menceau notę. w której wyłuszczone są motywy
. , o
.
' .
Sk
k d I-łSt,i!.,
;li
j kle ......... kodu}" p'odpisaniu trak- l stał p. mz. l\.. Skałeckiemu wspólme z p. PiotDW.
iI p~yayn.Ył a
p.~z
'0.3
••
l re n Gertnerem.
i.lu w Samt G!!fmaifl. Nota domaga Się mua- I
ty artykułóW dotycZ'lcych ochrony mniejSZOści i Z Tow. KredJ'łuw~gtł m. Łtu~zi. ł
.~~tnowny Ke::iiaKtorzl~,łeŚ.,'.'
vlfodqwycl1.
a) Z dniem 1 listoJada r. b. w Towarzyst- f
Przed 'ltYlłlwem 40
,
, v_ j
Ł- A.O
_
~ :
; moinoścI zobac~ SIę OStwiś:de
stwle lVe ytowem m.
O\.U.l rOZ)o;.,ząl Się nowy;, cióhnł i znajomymi, za
JT
rok fmasowy 1919-20.
: Sz. Redaktora "
. .uuączam,
. . .

..,

i

łk ue

..,

I

Centrala

I

Handel

)00..

""

l

w

Połączonę

_ ,_

Konsulat amerykański infórmuje, iż przyw6z
,lUbli do Stanów Zledl1ÓCZtmycn jest zabroniony

,

'*

*

..

Towarzystwa na kilku
bndi:et !lochodów j wydatków'., mających się przedstawić zWYaainemu ogólnemu zelJranin czronków. Skutkiem nieustalonej waluty i strat kursowych. oraz

%

l

w<tdze

~.ja posiedzenłach rozważały

"z
A K U p"
~półkaz Ograniczoną Odpowiedzialnością
W ŁODZI,

ł

ul. Piotrkowska Br.. 96
rostałazawiązana

z inicjatywy

Związku

Przemystu Vłókienniczego Panstwa Polskiego celem

{aop~łI·ywania
przemysłu włókienniczego
~ tniez-będ!łiłe
, ~
'1Ileg
t .~łn:tC••dla

K~pitał zakładowy

wynosi

piQć

Udziałowcami Spółki

Henryk Barci_sld

Gustaw BeDaiek
R.bert Geyer
Dr. Alfred Grobmaull
Dr.. Leoo Hirschberg

mIljonów mapsk polskich.

.ZAKUP-

dzenia agend Spótki i wueUdch pertraktaCji

przypadaJący

w jej imiewu

llpoVt'aŻRionym

tywnościowe

IE.

większych trarisp'OriOw

jest p, in±.

l14-go

zboża

zostały

w jednym

i miłki. na

jakieoczekulemy.

'
realizacji karty iywnośclowej okresu 1t5-go
jej odcinkÓW podane zostanie osobn.e ogłoszenie.

O termiilie
ważności

Slę następujące

rzeczy:

1 Slarnitar ~ski bronzo'#)1 'VI kratki. 1 kepa biała
znacz. Ut. A. j.. 2 bmte posze-eki znacz. lit. A.J.. l
nogr~ A. ]., drugi ręcznik bez monogr".. 1 kołdra. . i n;"'j.gl'i,-ra
:z; !naDogr.

A,

J., 2

pary kalesOlłÓ:». 3 koszułe męskie

2 worki, 1 biaty szalik i plan
dunko~

znaleziońy

VI u1muriu, stempel

i calówka.·
Osoby, któl)Im takie rr.ecry VI ~ patdziernika ~.
akTlldzłoD9- mo);!ą zgłosić t.l~ do Urzędu Sł~ VI to.1li
ewll. odbiór Lakowych.
2811 1
Urząd S ........ _

ze znajomością i~7.)·ków, moiliwie
dystrybncyjnej lub galanteryjaej ,
~747

na takowe kontyngens Ill4ki i chleba wydany zostanie

z okresów następnych po nadejściu

łii 492i~ł~aw

W Urzedzie Si.-;dczym do sprawy

są pp.:-

GŁOSZE
u karty
okresu
..
.
.
UDmeWaZl110ne,

Podaje si~ da wiadomości,

; poż~~nania '. tym wszystkim, z .
; letmego mOI ego I~obytu. 'VI. Ładu
I' czne i towarz}'Sltle życlemmsta.
Dyrektor Od~1t p,.lttn
'.
. POŻYCZkowej Yl

K.rol HoffrilChtcr
lIJak.,.miłj2ln Kernb31l111
Feliks KJ-u&che
KJllrot Wilhelm Scheibl...
R7&zard SteiaCł"ł

.
ZARZĄD STANOWIĄ:
PrezK Zarzadu p. R l) b e r t G e y e r.
Zastępcy Prezesa Zarządu: pp. Rys~ard Steinerl i Karol Hoffrichter.
Członkowie Zarządu: pp. Henryk Barcllisk~ Gustaw Bennich i Karol Vilbelm ScbeIbler.
Do

rzyn a o

o GŁOSZE •. I,
.

blale

-

1
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ItQalT[T ROZDZIAUJ ClilEłlA i MĄXL

l

potrzełłłly

%,

branży

','

zaraz

Dokładne oferty z pQda;ni~m referencji i
pensji w Administracji nin. pisma pod "E. L 800. ".

.Tylto jaszczl
UI.ubianieR
..
••
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!
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u Ilcznoacl
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Wniebywałej farsie

z

. Przewyborna farsa dtt6ska, VPJtw6rni ,.NORDISK",
Poaątek~tawldo·

zespołu ."ł7-tÓ.

paz pierwszy..,

.Ł..dzll

,Teatru

"Rozmaitości"
Dziś

w

\ty~rszaw~e

3-ef.

t

w gmaohu . teatrII "SCA:4A l

e-go liatopsda " godzInie 8.30 w.GCZ.
• 110 1"8311 pł .....ą.W
sztuka w ~ aldach Franciszka de Curel. - Retyserowal Kazófnnef'% JanQsza-StępoWJld .
•
gló\\Inyc.b Kaz. JUrlosza- St,po.ski, AHna Gryficz-Mie'e.uka,EagonjG U.rybo 1 fnnli'
i'ule tea~ru od god~n110 rano do koóc1ł przedsflłwienia. - - Teatr. ogrzon}'. '
.28O!ł

··...mł
.
aruec DrZe d··'.
. ZWlerClau em
n

.

JUlejsc od l

M-

2D. Bilety wczftlfnief sa do nBbyc!a

W

Poll!łd ,zWiązek

. na

Zawodo"Y O.szrodników w Pa~j8n!caeh X.I)15 listopada r. P< o godz. 1} p.p. VI sali ltesurs.Y .Rq..
przy ul. Zamkowej 1.5.

dzień

Ogólna Zebrania Czlonków,
Porządk!c'm ch;/ennynr.

1. 5pt8t\foz:dailie z dzittll'lno4cł Zarządu
2. Sprawozdame Kasowe; 1i Wybory zatz~dll ł 4.
Wltloaki, O uam Ul'.lflad.a1Jlia wazystJtlch ezlonkó\lI

I

~Ą~

Dnia 2 listopad,ar~: b. odbyl0 się og6lne l:ebranJe~
członk6w Związku wetetYn~ryjnychfelczerów .q1. Ło~
na kt6rym zapadła następująca uchwała:
.. . .
,",:,
Wybór nOv.1e~o zarządu na trzy lata VI otobacht l'reRłe1Il

WtadyslslIl Swidnicki, wice~pr("zell. Jan
K:uanek;
cztpllkaną
uu-z:ądu Wi~rzchówlOlti.Kacpersltl, l:.urz~?WSlkl;. zastępcamI Dep-r
. czyński, Szmldt, Maj%net; ~tarz Jan ~Llichciń~ I JUlSt~t

jello

GlapińłkL.

•......

.';,

Uchwalono jedno.razowy Z11lltelc: 111· kwooe .95 mnrek04:
erloulta, 'II rauQ nleszćzęś1iwego :WYPłidltll ~ śmierci czlonka.
związ.ku !lIP jego rpdziny.
Sekretarz S z I. i c h c i ń • k l.

4.

ROZWOJ -:- I&dziela, dnia 9 'L'5~opada 1919 r~

-====~~~==;;;;=:~=,,=.,==~~~

l'iUIwrr==-sr:·~~

Dz~ś

·:..tatni dzieli!

.praCowłi1

Lizetty Taquln

"CORSO"
,Zielona

Farsa w 4 ezęśclach.·W pierwszej cz~ści wspaniały pukaz toalat, medalU Hbdnfch paryałdch majów.
Rad pr3gl"am: ~9 ...BOUF SIĘ BAlii. ru-eywesol'a fl'lTSn.

I~

Początek: a godzinie 5, ostatn.. a 9.

'IIIf

sabot. i Biedz:ielfł o gadz:. 3-.1 popoładał..

!!li

• • • • • • ~B • • • • • • • •

ino • Resu'piil:llłMI

ZAWIADOMIE·NłE.

II

= ZAKŁAD

FOTOGRAFICZNY

_

.',

PROGRAM:

! P. f. "J. TYR. POLSKI"
.la

.,
E

ul. Piotrkowska
(wt.śoioi ••

J.

7a

.

BU~Hła..)

C
"'''~
.

•

lazkćVl z dzied7inJ fotograficznej. Wykon&1ie W}'$Oce
wzotó'N paryskIch i londyńsklclL

•

•

•

..

5

""cioc&. .........

LORI U:UX

VI

roli

'I" Wamtrłł. I

Początki 'przedstaWiri c:odziennie od ~d~ 6 i 8

zakomuniko'lllać Szano.nej Publicznoścl. te po
5-Cio letnie} nieobe<luości 111 kraju objąłem napo wrót osobitlcie kiier~uidwo me!)o
zakładu foto~rilficZIlego. Nadmieniam przytem. te zaklad mój zaOi'atrLoay je~t "ł1
najnowsze aparat)' i że zajęcia 1131futeczniam z ustoso"ł1aniem aęjtlWlez;ozych wyna-

•

d...ms'

12M

Ó Kj
tłó~ ~4!~

lAD PROGRAM! Obma I mała 1919 ,l.

NJnlejizym mam kOllor

.

21'S21

nłedzie~ l Ś11llęta od godz. 2, " 8 ł 8·1Iliect.

'1111::

'"~

zdjęcia według

artjSty<:snc,

Z pO~lł1liem ,~ BUCH:aR.

_

Uwaga: Niepogoda nie wpływa na dokladność zdjęć. .....

•
.

~---------------------------------:

••••••••••••••••••••••••
Zarząd
,

Stowarzyszania
m.

Łodzi,

Właścicieli NieruchDmości

prz), ul. Krótkiej pcd .Ni 4

~im~fsysrWpTITIna

DRZEWO

opalowe suche.
Ze wzgledu na ograniczonł} ilość drzewa tylko najwcześniejsze zapisy ~dq
uwzględnione.
p r e :z e S! Gudaw Klukow
Dyrektor Biura: Artur Credo.

II Ameryka

W' lep~ 5!atun1tu pojeea , . .
,
D.gm HmJlcłłowa>-J[a_iaowy I.. DR~" i Baki]

90.. Pietrkowska '. 90.2756 j

Baczność!

Uwaga!

J~f~~~!

Knch~nti okonoD1icme
blaszano zuiocJtaml
,
"LILIPUT

IłPZYl~

do pataahl •

Warszawie _ daIu: D.X

_

1". Ił.

BOESIG, ŁÓdź, Ewangelicka
~

.... T••le baz.,..tn.· demonsłracJetakowych. __

1WlfHIBf

leczy ,

radykał

me

SKABIOUERMA

MOTOR. E

Hr.

1~

, Warsrlaty reparacyjn

()ró~' 1HZerkf~ s1śtetn&~s:a~"f'iO:km1:fi ~t~~

zimie do 80~
jedynie w sklepie towarów ataIewych

/.

Łódź, Pł1Jirkowska

WJko~e ńti·~ i slty elekIl
nej. łnstaloVJatlie prądó" slłlbY~

dzYłOnk6w, .ŁelefoJ1ó1f I piorun ocn

~dnóŚci. drzewa 0iYdowego, dochodzą<:q w

E~

Warsztaty Ilaitrtlt.lbłlf~ In$tala~

A. Melster iE

i"~

og~ają, gotUj, matą i pieka jednocześnie, z wielką

Sprzedat tYmczasowo

~

óWniei: wykonyWanie wszelJdeb c:ęki. do rnuzyu elektryt
ałJrzeł1 aż hvriowa i d_tałicz_ wuelkIcll IDO e

dektrotee!ml.cznyds.

2~
2758 5

lNICA LE1ARZY· SPECJAllST OW I It hill
lIJłł!l~ u-.łc. ~r. 11.,
w6rze..
••

,

chinargł~e

chorobY

.

Ud\L ~Ilrclla ł ,DOea

~.-

F~

..QUienrllej ....,.

ci...

choroby oalf

",
ęhorQlly weWlltt!&ftł
chor.•k6.... ł 'weaer_
~kej, ... ,

Choroby ak6me i'''en.rn~.

Clodzłlly pr.ąj~

a.h........

~11 pół

a.1!'JiIe~ld

o.trd_.ł_

eMr..._~,1

..............

c:Mr......

~

,

I,

Dr. T.Wretowski

b. Ordsnator S'tpitala OL Jezus
·,w Wan2.8Wle.
·2757

samodzielny. rutynowany, praktyk, rysownik. ~ąl
potrzebny do prowa~zeoia qlecqan,cznęls'o]arni.
..",1""'"1,"'· Od,J1SY świadectwtwaruni\ido "Rozwoju"

-

Rajt.ań,sze
ź.ró.dło

2158 1

'S

OBILE"

Łódź, Juljusza '.'
na:

Transporty
(Mlchel'n)

i

kU~t~w!

watDa'd1U
. CAJGI

od

Mk.

i płÓtno,

PŁÓClEłiKA od Mit 8.75

SURÓWKA od Mk. $.15

zam6w'onych pneuma~y[{ów.
Ił Ż n a d e s % ł y.

..Prima'.

POURPOURod f4k 14.75
cZerwone,

ł. buź,

2t50

pOdvlójny.' '.'

PLonlU od

D ili.ie na a5

pnęścleradłowe

1Ik.17.ł5

Uwaga: Ceu1 Wpól m~fI ach.

producentom i innym hodowcom

I

oraz. towar)''fI lE'pszychgatunkBl!h. jalr: zagranlL'zne
SZe~,1July sukna na dCUls!tie
uDwryj l,ony i tuclt-krep,no

bo w nUUSz.kąiiłU pl)'\;..tneru

n'lltdM
,]'ł, pQprZeCl.ll, a ori e
JltłWU . cvna, 1 pIętru'

.u
Do

{ltledalekO kolei)

,

,:

A!liM _

7;e

wkd,JmooĘcl. że

pizy ul. Kró.kiej pod ~ 4 OdbędZie. się

p~I"Jun,..

.
\\ s.LJstko bardzo t.anio

,28091

W CZNartek,
. d. 13
listopada
r. do
o "od! nit' 4 po południu
w loUlu
$towarzysze

i

palta i poaszt"'l!klL

pod spech.lną -inst~~~ c;ą zarzadu 'Stowarzyszenia.
e C7.vstość odmian i QU7Y prO<'eat k ełkowam2.
UDrze mie nrMi owc'7e~ni~ sze 7am::!wi~li\la.
f' l

ul. Kroikiej pod .Ni 4-

Drzewkai

'j,W J>oowa

mę~kje, ,It.i>ranl.a, , . Weluty na

'1/

prZJ

M~.

. CAJG KaR r od

5tnwBrZJSZEUis Ugrodnitzn-HBodlnwl

500

. BARCHARY' od lAk 1.75
, FL.ANELA od M'k ~ Q 7,)
MADEPOLAM ód Mk, 825

zamówienia
1) samocho.:ly cięiarowe j osobowe. 2) pneumatyki i pełne gumy.
27S4n2

UWAGA l

,lU.

1 Speciałfs ~a weborobach we
.1
! wnętrlR)'ch. łł.ozwadowska 8
. P ..z.jmuj. . . . & - 7 wlecz.

ajster Stolarski

IjsBturoWB

J8lłletl".

, Od 9--tJ rajlp i od 5 de 7 Po 1'01
ł
'lM-l

Lecznica otwart.. codzie.' pr6cz świął.
Porada 5 mil, Operacje i opatrunki .s,Iu.lkiego , rodzaiu - ... ..mowy
2S06 Q

"''::',1'',''''' 'n" .

oeł

~.....łry_.w.~łp~
~. Węika I IBueJt,
ŁHt. 8Ił. ""łrkewtka lir; l .

ehOTOJ" pęrwl,lwe
CZbOTOby ~

AGI: I)

I

Dr.H. Sadkowski

. . .kł

. . . . . . . .łd
.... A..ąftłl:ł• •łó

cłu- (pfec t ,
t"Mf. c:łWnu·f,. I kell>loecpI
~I......,..

9-ą

H

p.p. panłe1J-!2 railO
19.0

M. .d.io_i
ł.IMI

Dm.il

AlHfrz,'I' 'r. 11. '

ul.

I

wynaJ·~[I·a

NadZV;tYCZ8Jne
I
za ..
Dnia 30 paźaziel'itika r. b.
gólne ebrani~e l LOKALs;:;~~~ , Zl1EBICA
az:·

zaginęła
JI

-łI Stowarzyszenia w sprawie str6idw domowych.
Prooimy p. p. członków n saeglJ Stowarzyszenia
liczny udział w- zebranill.

P re z e s:

l elektl1'~z\'ło!C'ią. na biuro
,Ięlro Ofęrty pod .1.o\:nl-, r

, Nażnedła Pań!

Gustaw Klukow.

Dyrektor Biura:

Zd~ p~k01 ł- kucfin~;

Artur Cr6do

nit wszedzl!
Biały towar
lulL 'I'. tn

Tantej
\Vys71a zdrl.lku l~i1łika

D-ra K.

Rndtłlona

;,wo'ileuie
T~ość: Prxedmowa: Za11lIR,' Wllępu, Powodu'
JlIe. Aotołttstgł'stia Tedl-

n,ka

t'lIlecJOlltllna, M~tQ'

da 21th ł~o,", anIa $llypo-~ę~ów dla l'liloicll korzy~Cł. Ps}'cłJo-ll, n8hza.

ten a

Mit. S-

lłablViłÓlllłt. . . telnatrU
ALF'.EOA STąA-UCHri
f.lI, Ib:~ .. lnllll

ta:

!i73,) -t

SĄ

TANIO

Biały

towar od Mk. 9. -

W~ypy '.

1#"

9.-

Flanela
.." 11.J>al'owy towar ,,38.Boston granat • 48.Cajgi
od " 5.,50

Ponery
Kapy

i Obrusy

płócienne i

pluszowe
polecają

Drukil p i Ebari
t'iOil.l"kow.;i a ~8
.,
dru~"- brama.

200]-12

I

piętro.

DO NABYGJA:

i Madapolam. od
.JłJ
S .. ,.ówk. .I Pl•• łe.tea
ltol-or. n8 ViI"fP'} l PO$f;'4<y
.r

od Mk. 10 l 12

FI~R~ła

nd IIi.
Uy ILDll
UIł

i Bart'ban1 od U

"eh.. gładka

i azltocka

od

M' k• ,20 •

Karliki, SuknA. 8~sfoR~
Po Mk. 30, .ta, 511, 65 f 75.

I. BRYl, ~Jtowska 56

VI płldwórzu, Ó wejŚCie, parj.r.

2&)5-5

lJ
I

e:

ł

,

EMb

2·

omidory

ftł'xe-wc lfa ,łetmach6" dębo
U life. hll'au Slfdt~. st!l~~,

Powo.t'e

O f'lOCn1Jl

co

Przęd:calnians

mlpszkań.

927"0-2

1N

h\1Połrki.

1>rf-

~

na!ł~

'tł'T -!4

te

posad;!

Ofert\)'

-1.'1.( .M
!M'+-- 1

·W1a-

w;;:'

11

on

za

P

·
S

pi,-

domo§t" F8~m:Tłla JIi 5, n
tro., oficyna 'B8fańs~9:'l.~ 1
om. d(i spneda;ira ." dobrym
vunkc~.dalncJ dochodu 40,

D
1ysie-ev marl?k roc7nit".Wlado- S
mość:' Fabn'czna ]\i 3. II p., nfiC\-'ntI. Rara i'iski
Zasta" można
od 12-6 wieczoręm.
9355-1

rzeWa i krie..w-owoco*, ozdobne poleca
BmsD
Zdrowie,
. 8419-:\\lcn8
Stoiński,

F

S

O

S

~--~~~~~~~~~

ttcZ1 J.Włe do s~n:edanła, du~
n dofi'!a z raS/aml 1 mata H}"Cl0

~!eSdłęCZf1~.. rn~C:-::';:d~t: r~w22'
Y\' la omo~ .. :
~ ... ~ .a.".
(Batuty) u gospo-ćarza. 9332-5

T

I

~KU.Pi~ wóz. ULTeppera-M2.
. SwiroS!.
9551-1
'KUPię dobrte rrospeitlia.:)1 sklep
Itolonialny lub r~tauracje.
Oferty sub ~86" do administraeji t~ pisma
9300-a
"KuPie pJaiłillO, dobrze 1:aDta~.
Wiadomośt: Hotel.,Vlctonll"

i _____________

YJQłrk~lrll 61, u szwajcar!)
.
" ".
956..4-Wś'3
VtiPi~ prywatn.ie?'Wa kolCzyki
1\ z bry1.antaml i f'lBnino. Ofer-

Sl'tzedam. mas-zynę gabinetoillą
Sin~eTa stół rOzsU1filany. krz~

&la 'dębowe l biurko. Kilitlsluego
t07 m 21.,.
9048--:3 ,
ł1 aub ,Okuja" "Merkur". Łódt,
wózek dziecmny sportowy IUI:Piotrkt:iwska 82.
9577.,...5
pię. Otertv .. administracji
iruPi~ d"te ltIftst91i1 Singera -du \ Rozwoju pod "Sportowy".
uycla. Pracownia sukien l
9252-nd
ZIS
WJen18
JłPro&re~". Dzielna. l, fron!>. I I zaraz sprzedam blaIe sklepo'ltle .
d"intł·
piętr9. nt;. 7.
9578-:0!
nrUldzeme. 11[ólczańsb 62. ! " II
~ ł mtV j
flUpłę .piwiarnię. mlet!zarnię lUb ,
95G2-2
Początek Oslodz. 2-ei 1'0 pol
łtlraWlarnle-. Oferty z t'eną o- ;
magle w dobrym stanie sprze(Kasa od t-el).
(łiiteczną proszę do Rozwoju
dam. Rz~owska 55. 9004-1
Ceny miej:ic od 1.- Mlc.

l

2

pudów żela- f
za śr~dniC1 od 7.-10 milime-I
trów. Otert 'YI. Rozwoju" ŻeJazo
y.,
-1'0

'.. '.

l

9~:5'

B"

upię 'kilkanakle

~

-

Różne:

. AAAA Vi kantorze

sluźby

n81!ÓZme,sze. d~mo- ! bony, freblanki. gospodynie, ku..
We ruchO'!'OŚt;I. Płacę narwyzsze ~ chaTki. mlousu do wszystklelto
cenY· WetnrelC~h. Henedykta 19 '\ ze ŚWIadectwami lub bez.
(róg Długiej) front. skle~ w
!
.
Sn9-:9
'.
. • 8740 n: p.6 i
.
,
o~ardowe kWi. ty. Ill'l.rder~bę. !
Wazne dla Pan!
. łutra. ~yWany. l>lc: lIznę, blż~- .
terję. phmllHl, l'aSy 1 róźneme-- lM.'Dota vluzkl.
.
.Mk. 12.-

pOkÓj umeblowany do ~ajęcia. PrzejAZd n 55 -4.,
9-328-:2

li}, futra 1

j

L

A
n: A• A· .

POkÓj amebłoVlan-y przy ulicy
Sredmej oJna]mę solidnej l
bardzo spokOjnej osobie. Oter-

l ty
I

prOWincji Kon'!e~cin rÓŹl1~cb
instalacji ełektrycztl}'cb., przeróbka żyrandoli gazoWych na
e.lektryczne Piotrko'l!łua 1'ł l~ ;
f!L 8, ~ Karola.
9;).tS-l
l

M

'.

! .

.

,.

9576-:5

118

.'

Q5!8-1

-----------..;.;..:..::....-:;eble do Sf;.".fZ.('nania. łóżka z
....
'
.t_
m8n:'tacanu,
,Q1;n.o
lUlecmne
.<.A_"
't...
<.....noj
VrVLekon.leemny....mr....o. vI!, o-

M

teka, szafy, urządzenia kuchendo szycia, zegar
kienny, atoly. krzesła i inne
uec~, Iti. SiłmldeWieza Hl 89,
-- praWo na dole.
.fI ofi=nie._
~J9!85-nl
ebles-olidneJ roboty fortepian
koncert9wy 4500 sprzedam
zaraz. Przejazd 48; sklep .Sta.
"1'~'" ~, M
912.0
""
.. ,..... a·.
"
- n~

W ROZWOJU pod "Sredma".

I
u~.: .. Int~res!!! Pos:.::nK~J~ ! g>;tbiono portfel z 500 mk~
Z szport nieltllecki Vl}'da'
wspólluku do dob!"~go l korzys~
_Bardzo korz~t~y,

!

oe$o mter-esu. Interes ten z.n~j- , Ztluń~kiej \łoll na Imię lana
4uJe su; \P pow.atuw}1lt mIeŚCIe,· ' siaka Ol az ~k5eł na hntę \
zeta Krysiaka. U$w~ i
lecz nie w .Łom Ski~da s~ę ,0!1
92:1J--i
ze sprz~d!lz'ł .k-o~łekcJl.mę~kłeJ, przed napyciem.
damskIej l dztecmn.eJ. lak ~ rówmei. % manufaktury'. Ka;>Italu
j{UbtnnOŚWiadeCIWO nico.
potrzeba do 5(U)O Marek. Powydane % glmnaljum W
sz.ukaię wspólnika dlatego, te , nOWskiego 5·do klasoWe na !
fabrykuję towary w Lodzl i nie M.ieczysla~ Sierpińskiego. ,
mo~ę jednoczltśnie interesu do- slcawy znalazca zechce zlOŃi
g!lldać. (UWa~ll). \i raz, e. gdy
Kihnskiego ~
9'.05ów pan nie zechce mieć wspól~
flika, odd~ ten mteres całkl~1l1: i zstnbiono ksilJź~zkę od zak~
r>ros~ me.- unu~d!>y .....ać teJ'
kamieni na imię Ignacy p
okaZJI. gdyż lak powtarzam dr\/.- hński. Łaska",y znalazca lec,

Z

zwrócić za wynllgrod:uo 1ell1,i

2i raz jest to bardzo korz)'stnY

NOIOO--Łagle~lł:ka Iii illlil
SZon Adres:
tier~l.on, nhca
pokój ~ osobnym "ei~dem do Plotrko~ NI 51, poprzeczna
ZgUbiOno 4 b. ID. portfel z
wynajęcta zaraz. Benedykto vfic,)'"na. na parterze.
rug! -·tl
męJzmi około 2SXJ mk.,
m. 8 tU p
D>rz :3
ksll aa sumę 5000 mJc. i P
,.~
lub 2 poko~e do. wyna/ęcla. port na imlc; Bonia .NlkOI
pierścionek z brylantami pięll:111* KGŚClUSZ!u ~"ł lit In. 1. Upras7.lł się o zwrócenl~ za
ny okazYjnie do sprzeililllia.
fG19-1
luagro(fzeniem 500 lIWrek.
Pośreduicy wyklUCz.eni. Oh~It.Y
karna
47 m 4.
9541
pod Hl\.. Z. 70-' Roz,wój.
"I
łlł
9256-2
lanlłbilms uokuman •
Akltszerka ~\\ańa Kabicka przyja
\1
l Zllu.»ione .~ortłe.ł, Wktóry?l
muje. PiotrkOWSka 199 m. 1 4 . ·
J
00 m.re
n.o-tes z papier
rt ><""
n<)"''''
6
P.Oszukllje
pokoju
umeblowaneAlwm'
L""sy
za
p"""port
1
rt 'ero'
--:-...._-.-_ _~-~-D_'.:.;;..J~--~'
O'
u~
lO ..v l i . . . . . .
. różnym. I, oraz Pluzl"'.· nI •
-=
go. fertyz Piecz)'ńskl. Nowy
nłem .....,d. VI ł:.u4zi ~H~-l
d
i karla
cztowlek: samotny potrzeba)' do Rynek.. n.,., 9.
9A8-1
~J
Id wydany w Ło:d .
. koni li Stoińskiego, Bn18s _
paszportu 'NYdana '!' fabr, Hel
ZdrOWie.
9511~
posz~kuię 5 pok. % kuchnią. An.drzeie~s1ca Janina zagubiła ~ la 1 Kunitzerana Imię LeopO
śWlaUo. wygody W d.u.ełnicl'!
paszport, niemiecki w>JdAn)1 w.: Szuberta. t.askal1lY znalazca
Ch1QpieC oheznany. ze SiusarPiotrkowsl'b >J ......"ka. And~ei<ł Łodzi.
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. ".
&PÓd?lcut
.. 12.-,. ł
tlJ1. Sie~~2Q m.16.
•
kostjumu
.. pO.'.
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Mebleróżn~ wyprzedaje orl!% o laskawe oterty pod 5.dre~m: 1-8 wieczór.
9325-1
Ul biurk(l dębowe. Piotrkom li Targowa Zl Dl. 50.
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lIta HI 194. otH:yna. m,9. li p.
; POSzukUilin.,uczyelela lub naa,
9$5--:5
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ble używane i nowe. Piotf·
lerzego lO, Wiśniewski Jeny i najmniej 5-6 klas. Ad~s; Ste)t:o\\1Ska . n 111. w .podwór;zu, S~ewcz'y k Franciszek poszukujq. fan Baraóski, WartktlWice, poez.. 8.
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D ., prze dsta . "
"lit
I.ft[fzie.v
&tY 50"no' Jł

n-

K

i

R

M

S
Sklev

rontowe dwa lub tn;Yl'o1r:oje
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21. sprzedam.
Wiadon!flM u· rzadev. Zielona

m.

jlr&illlW'ICzki i pr'c;'fkll lI.tr'%'"
, ltł.lt. P'ra~Dia. Pio'tru"""lI ł \ł
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., 9278-śp.":
in znaimion8 z Dncnalter!a, po- Sk-wern..08 1 m 1.
ualrnie-' POS!1.-!Y bturM\7eł lub '')trzeb!1i czelRdtle Uf'wscy mi
otunda na pon'elicsch- mała
ro"ote ~amską. Par.ianiee.
użvwall8 do sprzedania. Skweka"Ierki ia sk"omnem W\lna<;,!ro9"'59-:2
rowa -Mil 1 m. 1 od 1ł do 6
• dzeniem Oft>r.1' ~rosze sklaa.ać Zamkowa 22
Vi adm. Rozwoju dla •. Poll<i'.
D1trzebn9
stróż
'iIliadomość~
kle9 koJo'lilltnv do sarz.e lania
.
o~~-l
r Anarze;g 15, zakład fn>zi-er.
zaraz. Alek<;androVlska n.
lodv
Do-:!nfker
flrs<;!nieski
9554-1
9?67-1
wrzeć zna1nm'iśĆ % l}anną notrzehn1 stolarz meblowy na
Drzerl-.-m---S7i.;-=-!e-p-""'k-ol i aln1J 7powndlt objecia posady. Wia- um"a'vczna l ho<;!atq w cdu r k:Jsze rob'-'łJ, Plołr'kowo;Ka
trultrvmo"'lal1'r.;''1ł. Fotn::rafia po- ~ 44.
95.'Y;-~
domoŚĆ .. li knie prz\f ulicy
żądana. Za dy"ikrt"~le tecze'. na
R()l~a4&\Wkiei 2§.
.
9z59-t
r:ntbłakąla
sie
suka
"'$1 "ił·
anonimy nie od"o\\1tadam_ Z';!loczej' OdebraĆ moina ~a zl#t'o·
l't'zeGl'lm -;k!~.,- kołonf.l:nv.'UL
s7e-nla pad .• Przy'>vł.... • 4 pułk tern kosztów: ul Ce2!f'lnia~,
Rzgowska 43.
9-247 - 1
art:Yierji ci ęikiel, Pal,jAl1;('e.
.M 96
9:'>53-1
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9'126-1
klad drzewa z placem WG tnkadOł1oskie 'f -wo
PO! • .()sz.. i
<:1 od Pahianickiej, 90 łnkci
Z!tle./',;!m ~ przvjmnłe lio- '
łody, e!eS!an~k; leofonisła za
od W6Icznf.3~iei. O'larkan!ony, w
-wrze koresjloft~lencię % pan tVycn c~tonków. ~(hie poży~
tym dwa sklepy. mie,>-zkanie pokÓi % kuchni<t i komórki na skła n1łdo lat 00. vi eelu matrvmo- ~zki runlGwe 1 markowe %~ jllld-y sprzedam. Pabllmicka Szosa Mał1\tm; posa~ wymaaatr9. Rzecz reczemem lub pod zastaw. oraz
traktuję serio
anon' my do ko- przyj:m,uJe wkla·1y na oszczed]>i 19, w.łaśclciel.
9284 --1
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Zj110szenia pod: Edward nOł~ VI marko i mł>. 75z;3 nwC'ł5
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ni!!. Leszno ]>ł 54
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~rodnik
poszukuje
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- - _.. , .. _95~-15
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i sak'lle po bajecznie niskich
~-2
Sklep SrOŹ} wczy oraz rÓZrte
PQ"OjU 1ca~al"rskiego poszu1ru- cena(."h. Rą:izki. Piotrkol»ska ł1.
_ rz~czy sprzedam z powodu
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