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C8Da prenumeraty:
li ŁODZI

K~artalnie Mk. lę.20
~jesjeczn. .. 5.40

Za roznoszenie
ten. miesięćznie.
Z prua. pec:zte wą :
I{:flsrtałnie.Mk. 21.00
ł&esięczn. •
1.10
: KałaMarzyk! .....1Jii-1I!I6.-. ._ _ _ _~
f)

wt. 25JtI Katarzyny.

Sr, 26.1~I Pjotra.
Cz;o1. 27,Xl WjlJZiljus%8,
Piąto 28.XI Mansw.eta.
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25 listopada 1919 roku

Przed ~eksi.e~ l.ub wlekscie ~k. 2.5Q,za tekstem.85fenig6w, nekrolagl mk. 1.25 za wiersz petitowy. D~obne ogłoszenia 15' f~~?
za -wyr~ Na1mnte.J l mk. .KomUntk.aty.mk.2.50. O.g.lłos.zeni.a .zamiejscowe 10. pr6cent drożej. Artykuły bez oznaczenia hOnOrarju.m I1wafa
RedaKCja za bezplatne. ~oznazamaWlać",RoZW6j" 1» PABJ~ICACH up. Grohlińskie go. NowyRynek, Kiosk; VI ZGlERZU u p. Lacha, KiOsk
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IWÓd_dF.poznańa.kie
Wężyk

Z· trudności apl·ow.izacyl~ych wyi'at~j8 nas· Wielkopolska.

nadeszli

(O~ Vltasn. koresp.)
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ł zawa.rOlł

ł

24 Hst?p.ada.. Mi?ister a.prOW.i-\..
PWOC., em tycb nara... d....b. Y
.... O.
umlwy,
SIę sPicJalme 'do Poznania IZ Poznanskie dostarczać nam będzie dziennie
l
.,.
.
. . dl
aDO
.
es u omOW18ma pGm~cy aprowlIacYlnel_ a..
wagonów zboża Oraz 200 wagonów karł{)fli.
zO$tałychdzi~Inici Konferował o~ z przedsla- Pierwsza transj}()rty, zaczri~ być wysyłane
iei&lami ziemiaństwa .WielkOPolSkiego .oraz. wy- .,' w tych dniach już.
Ioi'jłzymi działaczami tamtejszymi... .
..

Ił Sliwmskl udał

Zakollczenis'
"straJ-ku•
. . ' - ...

.

...' . .

P6ź.nio~.

.

~a ,'fY:~nn. Y.C.~

,~
Ii$

L.wróciło to uwagęmiej~cowei policji, wi~'
'
. . Po jednym z takich przedstawień' ótoczyll!
ona salę wojskiem i swemi sil'ami. i rozbawiOJ
nych gości przy wyjściu posegrego~ała. ·Star-', .
szych mężczyzn i kObiety puściła pOlicja 40 do·'
mu, a w, wieku popisowym~zatrzymała.
P9. sprawdzeniu legitymacji okazało się. te
siedemdziesięciu tJaru żydków-bogaczy niespeł ..

też okoliczność tę postantłwiła wyzyskać.

chce wszędzie

rekruta dac me chce. ...

' Cegielniana 32.

pieniądze na swoje przyjemności.

. w

..

_

':

Koncerty, widowiska, cyrki-pomimo. dosyfl

Jaklkolwlekbądi SP9s6b, a zwłaszcza żyda
czoraj. o godz. 8 ·ej wieczorem strajk ze- bi~ostockiego. jakkolwiek' żyd białostocki chce
zakollczył się, 2:e zwyżką 50 procent do~meć W Bj~ły~stok!l{' swoją stolicę, to jednakie

cnych siawelc

.. .

Wygórowanych cen. nie są dla niego za drog~e.t
On jeden bawi się t)l wybornie. on jeden mai

Wstę'Pują też chętll!e.,do wojska wszyscy, za,

wy!ąt~iem ~yda.~tóry wykpić się

.

źiś· w~.

~

Z Warszawy i z biur ogr09%.. ·.warsz. o~łoszenia .do"Rozwi)ju" .,Jlrzyjmuje wyIączl1ie. CentraJne blllPO ogY.
&zeniew_ Z""iąz~u pl"asy pl"Owiacjonal'iłej - zgoda .Ni 1 VI WarszaWie.

I.

·ąZkU

za~et"

et
P
D. o 6·1UG. a.i.ern
! ·. w.'Sk.U.tek.
,O.
ei. . . ..o.r'f.'. y1
l . ". ~q.... z~dzl
...k.... uzywaJą
.' -mi
. aSf.a.samych
Ch.. R. z.e.c.ZY.POS.PO!itei.
ta. k do
nito
ObOW1.
.. Pf.ZY.
po.borz..e.,. na"Y . Wltychmul$ł
n.ie.
mer
stronIcach.
W srod~
,zasWYJdzle
tyCQ
sposobow, wrewało
się. Tyc.h
. zatrzyma!").:l,
numerzwyktej obtętó$d. c .,'
. . ' . 1 szdepowsze~bnie. znanycll~a.mja!1owicje;_sztu'-..wlączon~z.er~., ___ ~....._.
,-'
. --'....
.
,
Od środy jeż zmuszeni jesteśmy' -'podnjeść !ćzn:e kaiectwo, łapownic;two, a,wreszcie ucieczka.
\II Białytnstoku'-':'jlik
podaliśmy - pOd;'';;"''''' ."""'•."'"
ę num~ru <? 5 ie.ni~Ó~, -podwyżka bowie~. 1 W Białyms!oku wprowadza żYd te sam~5ztuczki r nióSł sil; wielki .hatmider~. wielki krżyk Zydow~ .
dle ebhczema~ . wymes1t: Ba nasządrukarn~ę ! tylko .na~u:ksz&\ skal~,ale do tych r6znych wy- 'stwa.
. .
.
.
olo 80,~ marek rocznl~ a prócz tego z.wyz- l n.a.lazkó~ jeszcze. sWÓJ własny zastosow~ł. chce
I tu wypłynął ów nieznany dotldnowy ka~
na papierze około 40~.
Sl~ uwazać Ził .cudzozle.mca.
., •
' wał żydowski.
.
.
. Polska ko~enda . uZl!peł!1łen Jest. w l?raY':
Wszyscy -żydzi pojmani zaprote5towali. że
·.Z. '. ·B· 1111.
dzlwym
~ymykalą
~~~ Jej ,nie
są poddanymi
polskimi,
tyłkorosyiskimiJ,
z.
rą~, a kło~o~le,
pohCJ~, gdYZ.Zydt.l
pOmlm? gorI~wych
zab~~gó,w!
Protesty
te rozpi;ano4o
wszystkich
posłóW'-Za4
me Jest w sta.me. w~z~stklch ,zbleg6w pOJmac I grani~znych i we wszystkich krajach, gdzie· tylka
,
.
w ręcesprawle~hw05cl ~d.da~.
. .
był jaki poseł, do kt6'rego' skarga doiśćby nio--'
.•
. '
Przemysł ~l.ałostoc~.t ] uz ~uszać zaczął po: gła przy obecnyell pocztowych stosu nkach. . .
tystO.k jako stoUea tydewska. - .zainotn.o§ć tyd6"R trp ch 14 a łatwIeJ" mu mz ł6dzkle.mu, bG fabrykI
. A m. y na t.e wszystkie wybiegi milczymy·
lostockich.-Niechęć d<:> służby wojskowej.- Wy- ille zo~ta1:y zdemo~towane.
••
znQsimy ta urągowiska, żydowskie..
•
ę~.-OI1i są POd.dani rOSJ;s.C'i.-'-.Baron Manuteufel.- • ..Bła~YS~~k pO.._Slada 65 fabryk wł~kl.enmCZYCh
Trzeba. byłoby koniecznie· podać'~o PUb.liCZ.. Protest}1.:-Ruch fabryczny.
l takąż llosc !Dały ch. fabryczelt-od.:>. do g war:
nei-zagrani~-wiadomościte sztuczki źydów~
, Łódź chcieli żydzi zrobić stolicą żydowską
sztató:a tkacki c.h kazda. ~e fabrY~1 lf,abryc~kł s k i e . .
'..
ięki jednak usilnej pracy polskiej pras.y, opo: pracują ,()b.ecm~ ws~y.stkle pra!le•. coprawda I
\II BiałymstokIl ~ nie rodzili się żydzi·męt~
im to idzie, za to Białystok już wpadł w z ~rzerwaml. mIanOWICie od 3-:> dm w tygo- ł ,cz~ź!li; ~upełnie 'ł! l!łta,ch pobo.rowych, ta~ przy,
, ręće. boć tam- moskale nie dopuszczali pisma . dmu. .,
.
najmniej wyk~Fl łeh metrykI. '(1900.1 ~9ql<
Iskiego. kt6reby.stanęło na innem stanQwisku.
. Fabr~kl .blało~toc~~e W'yrab1;ają przewa;me według ch sWladectw, przychodziły n~ śwW
tego żądali i w tym kierunkuparłi wyrzu- t~war ~Ojskow~ .1 gd~e .megdzle .~ylko. c?Kol- same d~Jewc~yny.. .
....• ..• ,.. . '
.
~i lo Rosji litwacy, dziś bardziej jeszcze roz,bi- WIek d,a, ludnoscl. crw1!neJ .Vlyrob~ol1o JUZ ok:
.
Wez.~am, r~blf:11 .zez~~w~h, ze kSl.~g ~~try.i
Jący sit: i bardziej natri;tni niż za dawnych 300,0.00 mtr.. mate9ało.w na koce,. płaszcze l
cznych ~Iema, ze Je wywIezIOno czy SKradzIono..:
sów.
lmunaury WOJskowe. Plerrvsz;e transporty go to- Potem jednak, gdy był6 potrzeba. gdy zaczęt~
. Prawda, że W tej chwili' znalazła siE: dla v.:ego .towaru wysłano stąd wPOSZ'ltku paździer- wzywać na oko iopi,sowyc~ met!yKi si~ ~illa~1
lch.silna opozy~a, w "Dzienniku białostockim-. mka.
'.'
. ~ !z;ądzr.oblt z ,rał?maml. spełmaj4cyIll1:
,te ;oDziennik" rozpoczął robotę nieda"Yno i
Prq . ~ym przerrtysIe .. pr;acule . p~zeszło ObOWIązki urz;.ę~mków slai1ll~ccywdnego·? .
'ezkle jeszcze pod. tym .. względem czekają go' 30oo.ludzi l pracowałoby wu:ce], gdyby me brak
Czy oddał. lcn pod, $<łd,za okłamywame-1ł'
~f~i. gdyż żyd białQstocki to mikrob, 1L1 który opału.
.
myślne U~~dfłlk~w ~a!lstwow~ch?:-. .
.. i
le surowica nie pomoże.
Vlog61e brak tu węgła. ale ten łatwo dale
. ZydZl. JlfZI!(btawl.aJą ~l1łoJe sWladectwa da
: 'A rozzuchwalony jest to ,dzipcioł nad wyraz, I si~ zastąpić drzewem, w które okolica obfit uje. urz.edów ~ Je~neJ strony pisane p,0 polsku.. % drl4';
.•4<1 czasów rządów ·rosyjskich~ 9brósł w pie· 1
. Na~mieni~ w~eszcie należy, że fabryki biagieJ -zawierające tekst ,w żarilome:
,
I na .pasku-. znacznych ·dorobU sie· pie- 'I łostockle pOSIadają. j,eszcze zna.czne zapasy t~..
O,to. ~by~atele .panstwa pols~legol.
.•
~zy..
..
.
waru t. t.w. okupaCYJnego, zrobiOnego speCjalnie
. Nie Cl~me~y zydó,v do s!ul;by WOIskofth
D~ PolSki nie tęsknił wcale i nie tę~nit dla nie~~6w: i nie ~adającega siędła ~ewnętrz- a:~mbar~lel me zapra5zamy ł':~ do o.bywa~el-.l
~ et Ją .nienawid~,. bo .czuie•. że ten. żywf.Oł nego uzytku ..
w lU&I,u .. TO!,,~.~ ten da ~!~ z cza-/ .st~a ~plSK:le~o. :~~Iuy tYC.h, Pll~Wek. l SWOl.cb·
~ko su: ze swoJeJ niemocy otrząchme. ster ~e~ pra:-y~opodobme. w.ywlez... d? }~O:'JI lub. do !~a. dUz?,< .. ' ..' • : . . ,.,~ . . '
le w swoje ręce) nie tylko polityczne ~ spo- mnych,kr.aj6w. w;;~hodmch •. wzam.ląn za suro..vce
j~l~t Jednak, me. chcą. SP~ł.nta.ć~~~wt.'ązk6w
, ?e sprawy, ale l ekonomkzne na swoJą KO- -wełn: l, o,dp~dKI.
.• .
.
.
!
kralowy\;h. ~Q prz;yna}~.n~eJ '"Y,.ty'Ch.Clę~ki~ cza..:
ŚĆ w y z y s k a . . ·
'.
DZ1~kl takIemu stanOWI.rzeczy - zyd blało 4 ł .sa,CI'l:me ~aJmUlmy Sl~ Jeh wyzywieniem l WY.'
• Tymczasem mamy fakt, że Białystok zna- , sto.ckima się bard~? do~t<>:tnil?, a ~askarstwo.~ .tr~riSportulmy do ·b?lszeWik?w. Ws~k'to ich
Slę ~apowr6~. w granicach swojej macierzy, opIeka'speCjalna, . laKą. lUZ w CZ<lS!~ . okapaClł .~raJ; lchojczyzna-:Jiksaml. utrzymUI~
.'
,ra, Wlod';\c b6l na czterech frontach. żołnie-· rozclągnąłna:imm me;mec,. bardllel Jeszcze
Tymczase~. blal,ostocltie fabryki pracują.,
a P?!tteb.uje,. ~,każdy mieszkamec musI dług! T?zz;uchwalil\l dlJsze,uoll.ancKleio białostocza:4 paskarstwo kWItnu; zydli zgarmaiąpieni,d~4ti
~ ~owa. iq,Qo,~ &lwy wojskowej.
. runa. . .
.,
'
A·tO\łlĄ)'stko w.rogo'.5Ul 09· nu ~
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Trzpio~umsbko~'W2~ułap
Obchód rocznicy wyzwolenia
2982 t.
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Początek przedsta\vień o godzinie

4.30,

Dziś'

prEmjera Ił
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o
~~ioipkow.lra
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Dowcipna treść!

w· rolach

Efaktowna' reżyserja.

,

tytułowycb.

'

Passe..partout wa2ne do " 6!m.. 30~

Obraz wt Agencji Kinematograficznej ,.Cprso"" w Warszawie.

codziennie odgodziilY 5-ej po pot, w 'subotęi niedzielę ad g. 3 m.. ~D,
. ostatnie
.

Ol

.

godzinie 9 m.30.
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Dzieło włoskiej wytwórni JJMEDUZA~ w Rzymie

Wspaniały
wieści

dramat obyczajowy w 5-cin częściach, podług· znanej pOm
francuskiego pisarza HENRY· BATAILLE· "ENCHANTEMENT".
W roli głównej urocza rzymlanka BepaBonafe..

Powyższy

dramat "Czar'" był wystawiony w bieżącym roku
'v z wielkiem powodzeniem w Warszawie w teatrze "Rozmaitości" z Janiną Szylinżailką w roll głównej.
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strat

Pbludłliowa
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pocląje do wiadomośtiogółucz1onk6w-,. te wy-

płata. nal~ności. przypadająca c~tonkom,tej kasy
z tytułu wkład6w członkowskjlChodbywać się

- miasta i strat ~. powiam ł'..ód~kiego. Łaskiego
..

. 2) dla. pOWiatów l.ócltkiegQ. Łaskiego

"."
1

I

".

arzęzlJlskiego

Pl%eIllysłowycb)~

(za

będ~ię, poc;zyną:jąc

• •

d:delą, W

~

do ó-ej. po południu. - -Czł,pnkowię winni si~
zgłaszać , 2: ksią~kami.
człori;lkowskimi.
"
.

Zgłoszenia ~mowane będą najpÓŻDiflj da" dni!,,:;1~O czer~cś ~:92f).'r. w.godzinach od .
• .
lO-ej dO 2-ej po pol. z wyjątkiem niedziel 1 tWląt.
'.' ~

Oszacowaniu podłe!łaj~ tylko atraty-wejann~ d0tą,d nie xar~iestrl)wąn8.
Kcmilłje Sa;lIIciinką ....

.

tódi, dnia 2O-.Ii~opada 19!9

.

lit'iiejf!lcQwe

przy Głównym Urzęd~ie likwidacyjnym.
~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!~~!!~~!!~!!~~~~
jft&t
.
'J'" A
kantoru jednego .z ~większych przedsiębiorstw przemy.
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'KOMISJA-fUKWIDACYJNA

B. BERG..

I

N'I'I ..............._wiBlll$F'tkf"iiU'
••, :
Po Wieloletniej praktyce i uzyskaniu"
. łUlM
'. 'v
kwalifikacjj. wcnodz'lcycb w zakres
wiect'Qa męskiego, długoletni wsp5tpra cownik firmy W-go Ca.:
l
''Wutke, otwort.j1l-w1aslill
.

I

UDAWIEC Mt'SKI

kra·l

l Pracownię

.kraw.lecką'

nr~v Id. lIawroł,.3.5.

r

JI

l!!!!nan'8 .O"dd:~a ~~!~~~:.==l~~
22

angielskiego, francuskiego i rO.SYJSklegQ po·iądana.lecz nie konieczna.
.
~Oferty z . określeniem wymaganego__ wynagr?d~ema I .

2971: ..
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.

buchaltBP"'koPBSpondBnł,

od 30 Ustopada; r. b. co: nie-

mieszkaniu Benjamj~ Berga w Łodzi
przy ulicy Staro-ZarzewskieL 5,9. odgodz;iny Z-ej

wYłątkJem

z dniem~iejszymrozl'()częly $wecżynności.
,'. Kotzty uatalenia i ouacowaniastrat wojennych ponosi Skarb Pań~twa.. .',
Podama i dokumenty 'Ii tyeh ,prawach WOIn8~~' od opłat stempli i opłat skarb~
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Komisje Szacunkowa Miejscowe,
l) dla Ł.ott:i
i Br.zezińskiego.
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o goc:Iz. 9 rano ksiądz KnzimierzWasiakw .-asy~,
stencji ks. Stanlslau.'a KupIickiego poblo~sta:vnt .
z!iąze.,k mali;eń~k! międz:f panną Marją Remu-

Qn'7"'.1
;:>lU-

sowną, nauczyclC~lką szkól J>oWszechnych:, a.pc...
nem JllnemNogaWką. rówmeźnaaezycielem. .
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lie są sumienni3 ?'.i iJ. r;~i,k~l
celtach, me~:~!i. ~~.;rs:;!czr±ą
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Vi lepszym gatunku Of:!Z
i kosmdyklt poleca

!c,vL:ry biawafr.e,

galanterię
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Biały towar~d

Mk. 9.H . 9.Hanela
. , . 11.Paltowy towar • 38.Boston granat .. 48.Cajgi
od. 5.50
Portiery
Wsy.PY

H

Kapy
i Obrusy
pluszowe

pł6ciem'
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p~ają

BrukiB' i ChB,i

