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Cena

poje:dyńczego

"

numeru 30 fen.

Rok założenia 1897.

Nr.318
Cena prenumefaty:
,w ŁODZI
K""artalnie Mk. 16.20

Miesjęczn.

;,' 5;40

" Za roznoszenie
ao

ten. mieslęcznie.

Z

przea. pecztew4:

Kwartalnie Mk. 21.50
Miesięczti. •
1.10

Kalendarzyk:

#
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OZIENN1K, POLITYCZNYI SPOŁECZNY I LITERACKI.

"-~_IIIIIIIIi_IIIIIfI'&

Sr. 26.XI Piotra.
Redakcja
e~ 21JU Vlirgitjusza.
' V I , Łodzi
Piąt. 28.XI Mansweta.,
Al. Kościuszki 41.
Sob., 29.XI Sat amina i Piłem. '
TELEFON 28.
z' Warszawy i z biur. ogrosz~ "!lrsz.

ogtos~enia do ,,~oz':"ujutl przyjmuje wyłącznie Centralna biurD Ollło'
szenlowe ZWiązku prasJ( prolllnno:ona!nej - Zgoda .Nit 1 W Warszawie.
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eN:8.

Środa, dnla 26 listopada 1919 roku

OGŁOSZEl'-t

•

,~

.?

tek:t~m.l?b
w tekacie ~k. 2.50.: za tekstem 85 !enig6~: nekroloiJi mk. 1.25. z~ wierszpetitówy. OroIJ'ne ogłouania ls'fe;
wyr~z.
almmeJ l mk.
Komumkao/ mk. 2.50., Ogłoszema zamIejscoWe 10 procent drozeJ.
AlPłyxłlł, bez oznaczenia honoraijumu.uaż!(

'P:zed
~

e~akCJa za: bezpłatne.

,.Można zamaWiać

"Rozwój" w PABIANICACH u p. Groblińskiego. Nowy Rynek, Kiosk; W ZGIERZU u p. Lacha, Kio$k

$i

Komenda V Okręgu Białostockiego' Policji Państwowej
przyjmie niezwłocznie do służby policyjnej trzydzie~tu pięciu ludzi

·'1 .Zapisujcie na
i T~w. P~I~Ki8~~· Glemne~~ KrlJl~
się

,
I

,któregO celem i Z,ad, aniem jest opieka nad na,;
szym żołni t'lrzem.
,.
Każdy obywatel powinien uważać za swój
obowiązek być członkiem Towarzystwa.
Zapisy przyjmowane są w biurz e. Piotrko
wska 96 l 'p. od 9 do 2.

I WY_OGI.
l.

Obywatelstwo polskie

2. Nieskazitelna

przeszłośĆ'

3. Wiek od 23 do 4S lat
4. Zdrowa isiIna budąwa ciała oraz wzrost 185 cm.
5. Znajomość języka polskiego w piśmie i" w słowie i umiejętność liczenia
6. Pierwszeństwo mają byli wojskowi (szczeg61nie służący poprzednio w konnicy j al,'tylerji)" kawalerowie.

Tow, Poiskiego CzaFwonego, Krz,vża
Oddział mielscowy W Łodzi.

, 2919 5

",

i

II UPOSAŻENiE.
l~Płaca miesięczńa

posterunkowego 62ó'mk.
2. Mieszkanie w koszarach
3... ,Umundurowanie "',, '
, ' . '
4. ':całodiienneoofite wyiywieriiewe wspólnej jadillniza' i5'Mk. dziennie. "
5. Darmaopieka lekarska
, . ' '

członkó,w.

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

LOSJ."R.. G. O."

·1
\

do

--4,

,_.,' '!'1

V-ej klasy

są, ,~~, ~lh'.rtGnht ur", lIJ_~ł1l~~~iU1S.
- Di;{gj)ł.miie>~9 'Sis'iopiHlła •• '

I ,

.

"

,',

na czas .nieograniczony. Pułkownik Malone.'
, ,l który po powrocie sWy,ril z krótkiego pobytu. wf
K,mdydad winni się zgłaszać 'do biura Komendy Okręgowej Biał.1Słok. Warszawska 50' l piętro.
,! Ros).: ~rzema~iał tymi dniam! w ~zbie '. gmi.n nat
: korzysc pokOJU z bolszewikamI, podnOSI; te:{
Komendant V Okregu Policji Państwowej
; Lenin. godzi się na zasade: .. wszystkie r~ dy;
l istniei3ce na terytorlum ąawhego imperyum'To-,
Jasieński.
5005 1
l syjskiego, utrzymuja terytorja,kt6re w tej chwili ;
ppM l zajmują". ' ,
',. "
\

.

I

Dr.

~_~_~~~~~~~~~~,~~,!,!,_~.!.~a!.!.~\~~M!A!*!&!2!t!.~M~~~'~~~~~~~~~!M!.~%~.!-!-~~~~!-~~~.

.~od~~~~od~tr~cru~*k~ru~~

d
t1I"I'l....lohna zm.lila naga·
'
;,..In,ew;u.
'.I.
P a." OPUlU

' polityki koalJcyjnej na wschodde domaga się iz
iNP
polskiej strony gruntownego rozpatrzenia się we:
własnej polityce wschodniej. Dotąd mogliśmy:
(Od wtasn. koresp.)
argllmentować, że \\Iypełnia my zlecenie koalicji"
, Warszawa, 25 ·go listopada.
Na wetO- I dowego, oraf narodowe ugrupowania robotnicze, tudzież, że walcząc z bolszewicką Rosją wyswa·
)Szym posiedzeniu Sejmu pos. Skulski wypo- wobec tego prze3ilenie w sprawie prezydentury
badzamy zarazem ziemie, które nani w uznaniu
ledział się w imieniu swego stronnictwa za po- Paderewsldego można uważa:ć za, skończone.
naszych praw i naszych zasług koalicja. przyzna. '
staniem premiera Paderewskiego na jego sta- Wsz-J'scy ci posłowie głosujący za Paderew skim. Dziś sytuacja poczyna być inna. Ententa nie może'
owisku. Ponieważ w tym samym, duchu prze- l' żądali jednak zmiany gabinetu.
przecież jedną ręką układać się z bolsiewlkami.
awiali przedstawiciele związku Ludowo.N~ro'
a drugą nas pchać~ do w.ojny. z nimi. Mozeby;
to było zreszta W mtereSie meKtórych" państw
"
.
.
"
_;..
',~'
','
• I koalicyjnych, nie jest jednaltw interesie naszym.!
'1,,,Odro.d',,Zlcl~Ie ~a,Wledl~ '}',to'zar,6wno Kołc~,ak.) I',przelaliśm y ,JUŻ dużo krwi i,goto,w, iśmy przelewać
•
Judemcz! J,\k I Demkl~ .. Ko~c~a~a wypl~ra.lą ją jeszcze, ale chcemy wiedzieć, że, czynimy ta
_
,,' ,bO!SzeWICY ~~razgłępj.el w .~megl syb;rYlskte, dla swojej sprawy. w obrónie·' naszych· graniCo'
eC!zc
k' t ' b
komisJ'a,' Cambona
w.o]ska De~lIktna opusclły KilóW, arm)a Jude- Być wałem ochronnym dla Europy, baryera;z po• WIe mu
'. r. .
. . ' I11czacofa SI~. ' .
kÓ .
d' h' dl
" ~ •. ;....
J ". z~ WSIę
lanawlaląc
nad graflIcamI wschodmeml dla
" .
'.
, •
z!1 t. rej mo~.ą w.ygo nIe ano owac~nIJqt:em
,01ski wykreśliła linję, bIegnącą Zbruczem, Bu·
Zda~ało Się przez dł~~~ czas, ~e pa~s.'~a~\ cl~lsklem ROSJI rózm spekulancI zac,h<?dmo-e,urp:em, idaeą dalej od Brześcia Lite~skiego ~o \ ~a(;hodme dopomogą. RO:,Jl . zorga...m;~wac ~Ię, P~lscy. by na.osta~ek przehaildl<?wac} nas~e Z11?"",
la!e~ostoku i przecinającą' wreszCie na. dWIe 'II ale, pod w~ływeT poh,~kJ zY1o.w::?~!ęJ _
Jak l ml~ ~sc~odme, n,e ~hctmy. ~lemamy tez. naJ-,
Z~SCl ZiemięSuwa.lską. wsżystko,co lezy na l tWIerdzą "Tlmesy }\~kor~y:scl fman:.?wyc~ •. :nmejsze} och~ty by<: mandatariuszem, wydzIera:,
achód od tejlinji.mtało przypaść definity.wnie i pr~yrzecz.onyc~ przez bo!,:)~ewlzm r~sYJs~1 kapI- jącym bol~zewlzm,?wl COfaz to n.owe obs,zary ~
~lsce, ,los z,aś ziem. ,POłOŻOfl, ych na, wschodzie"I tahzm,OWl pan,stw ZaChodnIC,,h, AnglIa p~erw,sz,'a prz,::h,OWUJ!lcym,}e dla ,Pr~YSztel •. , o4,rOdz,o,ne}
.lał być zadecydowany dopiero po porozumieniu zatrąbąa na odwrót., Llo)'~?eo.rge '!ł izbIe gmmRosjl •. W. s!epe ~arty grac m~ b~dzlem~ ,~chce
Się z Ros;ą. ' ,
' .
wys~~lł z hasle~. me mle:>lam~ SIę ": ~pra.wy I my ~Iedzlec, co jest nasze l na rubłe~ytego
. Od c~asu tej u(:nwały nic, się dętąd nie ! ROSJI l po~ostaW.leflla ~ołczaka 1 Den~kma IclI ' stamemy ~{w~do. sza,bla polska 'Yyrąbie ,1 osł~ni
lllHeniło, araczej nawet uchwała t . o ile wy- ł włcsnemu IOS0Wl.
, ,
• .
to, -co Je:>~ na~e, z~s O r~sztę.... doprawdYJ ":Ik~
hO~~!ła na naszą korz ść'ak n :: w sprawie,'
Małohy n~s ~ .cała sprawa l~teresowała na~ z.mus!c me .moz~, bys~y dla tej. reszt~~lelli
~ahCJl Wschodn~ej, je~t 'pciwainłe iagrożona~.1 gdy~y w spraWIe tej me były zaangazowane na- l posw.lęcac ;;; SW?Je naJoczywlstsze~. naJbar~leJ pa..;
.J dn,o tylko z mej zas!osowan0do nas w całej.\ sl_e mter~~y•. , .
., .
."
I lące mtere:oy. l.tO tylko my Sal1;lI.
• '
pehu _ kazanonarri czekać na porozumienie I
, AnglJł , l mnym fman3Jerom koa~lcYJny~ ł
lrozpatru]ącla zafad~iemeł P?~az d~e.
:;ę z; ROSja, która dopiero ma kiedyś \Nyłonić II' cho~zl ly1ko oeKon,?ml.czna eksploatac; ~~OSjl, I Sla,t~ chyba z rzędu, .trzeba Słę zap~tac: lak.a lest
l:. z ~haosu, panu;ą<.eł,o: ebecnie. Chwil~ ta l an~e o pogodlenle )1'; z, ,obec, nym st~ne,m" rzecz~ ł' ofIclalna. polska pOlhyka wschodma? .. "',' l
aje SIę leSzcze baldzodaleka. wszYf-cy bOWIem " - Jest to tylka OQ!oczeme .~zdroWlenDaa ROSJI ' , ' ,
'
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Ponieważ dnia 50 tisto::>ada.
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jako Vi Wilję

rocznicy 'wznowienia, J'lO prusldej inwazji, ,.Roz,
lllojuH , wyjdzie obszemiejizy numer, prosimy naszych OdbiorcóW
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1 go Kuntze:~o. comim? interw:.:n:ii tut~S~YC;ł
~Oi1J;J 3 ;,i-;>':>;'. d J pracu;ąCYCi1, m~ią~:'~h
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aDY je należycie mogła wykończyć drnkwa.
.B.D,M.INISTRACJA t,ROZWOjU".

..

t

l

OGŁOSZEN

""'!IO

l>.

- Ze

straży

i
f

oyniowej.

,

W czwartek, dnia 21 listopada r. b. o go- :
dzinie 1 wiecrorem ćwi.::zanie .sygnałowe Ił o~- f
działu w sali ćwiczeń lU oudziału.
f
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Tłltr Pel Iki (Diielna 18),.
Il;Ó Teslr fMłpo Ul pierWłlJ lX) cena"h

l~~~:.:~:~
~~i;~:::~OS~?1nł!~~~~i~.~'i~~~
C;e1"'~~,.~a s:Ut.tlca. $f\1,llerdUJIJQ 1l,lwomnoić Vll1

I ks;:,[.,,:>._~eI;le~o. osnuta

na temaCle lIOjny ~t
j iest. wldciW'I :maiwmi.~u piSłU'%Olllli dljto~c~~
_ DoUi:kowa apr&wiucja dla rebGtnikłw, ,i dowcipem.
,
/ą lr(
;
Jutro ';tKilJte .it .. Księże J6tef POniatOWskie hU
a) Według rozporządzenia m'u:sterium a;lri&- i r5c:tlla ..;z;tu",Q l. A. Hertza.. Cea,weJsc POP~e

- W czasie słrajiu..
Numer poniedziałkGwj ,.Rozwoju", wydany ; wizacji z dodatkow~j a;mJwizacj\ rohotniczej ko~ !
siłami niefachowemi w ~ie strajku drukarzy. rzystać mai. prawo: l) pracujący Vi zakładach ł
ubawił nasze miasto. InMigencja bawi się nieprzemysłowydr, pracuiący w zakładac;l uzytecz- f
zdarnie ułożonym numerem, tu i owdzIe pismo ilOści pUblicznej (~azownia.elektrownta). pracu- ł
odwrócone jak to mówią "do góry nogami", ł jąC}' na robotach pubIiczny~h, pracownicy pań. •
.
r6wnież tytuliki, to znów k.nniec artykułu zna- stwo"''Ych kolei żelaznych. . prywatnych kolejek I
Aruirzł,ki u Modlowco\\".
.
lazi się na froncie. ale numer wyszedł' choć ze żelaznych pracownicy zarządD.y mieJskich i po_ f
W_ sobotę, d!lł~:G b. l'Il. o ~(łdz. 8 'WIeczorem
•··
'f,r'
•
• , _L
. fi'
d
"
d I lokalu ;:towan::fszem4 HaM1"W<:ó\ll Polskich oj!) ;
znacznym op 6zmemem.
loltmna temu mewprawa
wIatowyUl.
I)
e me. są pro ucenblmt I t. •• s~ę koncert-raut :z; nader urozmaiconym progr ę·
,pracujących, a po części umyślnie rozmontowaDodatkó'We normy żywnościowe przysługują l
Łaska~\fl$półuddal ~łlUł znane 111
na rnaszyRa, którą dopiero mechanik p. Nowa- samym tylko pracownikom t a nie ich rod,tiRom. ; muz)'zznym sd)' amatorskie. Ju_ ró\fnież arl1źyny i
czyk naprawit
: JUlcze ;-, towa t:Z.1'SZełi,a: ieflska t męska.
1
Jednem słowem w mieście dziś zaint~reso,
- S1fajk w fabryce.
.
j
Pi) }::oditmie 12 'W noc; ~ się tradjcl
o
•
W tknl~: l> 'C'I Z""b"rt przy ul SuwaI .,.l#;&: ! ",Andrzej,cl" jako to: lan't" 1'IOskn,. Vłrófenie i t p 1
wanie tym numerem, który WIelU postanowIło
QU~ J..t.
.~; ~ l,
.
•
1.7""~: : lllCzone :z; zabs',Vlf to\vanyskę,.·
~,
~bie schować na pamiątk~o
Nr. 6, .zas~lk()wa!1 tkacze. z powodu odmowy ł . Częić, !k'dlOdu ,Stowar~e przeznacza
podwyzszema Q 150~.
. cepłą orlz.ez dht tolmerza polsióego.
511
- W8~~anie uchwały Rady Miejskiej. .
~tychczas tkacze .c~ .zarabiali po 60 mle. ł
law;ad!lmienia•
.ił) Mim~efJumo_ spraw we'!Vnętrznych zaWla- ł !ygo:ł mow?.. ~o :wobec. c!ęzkl~h waruak6łl praq ,
W CZWartek dnia 'Zl list
l t9
aormł'o magIstrat, IZ wstrzymUje uchwałę R:tdy I ZWIększaJącej SIt: drozyzny me mogło zadowoilC \ przy ul. Gł6wnel St 51 o S(odz. I vJudn~ ~~~
Miejskiej w sprawie 40b -wego dodatku komu- robotnfków~
l się ogólne zebraniec CZ1Qllków pc
. Związku"
nalnego do pafistwowe~o ?od~tku pat:n~ow:go.
Pertraktacje z fabrykantem. cele,:n u!egulo- l\Iodo~e~o dozorc:óoY". dom"
fabrycznych. z
aż do czasu porozumIem a Się % nurnsterJum wama sprawy, prowadzone są za posredmctwem , stę~oułąclm po:ząd.... em dtietll1~ .1) Om6wle,!!le
skarbu.
.
Polskiego Związku Zawodoweg'J robotnik.ów l ~n~J~fo::t:' l płacy. 2) Do~ Zarządu, V
_ O 8wiadcz8Ria tożsamości oda.
przemysłu wł6knis!ego .Praca", łącznie z dele-I2991 J .
Za ~ Przew. żywj
a) Ostatnio zgłaszają się do Magistratu liczni gatamI fabry~ymł.
.•
Kwartalne zlbrame.
:
obywatele miejscowi z prośbą o poświadczenie
- Nowe ządania pr.acownlków frJziłu·skieh.
'! dniu, l bo grudnia r. b. o
tożsamości OSODy. Magistrat poświadczeń takich
ZjednoClona Komisja związków zawod@)wycb ,. lo,:alu Stov:arzFzema
.
da"
d"
tt
d
l'
"
,.t;__
•• ó ·
. f ryzJers-i.!C
. ." h wy::. tąpltil
Ol
ul. ~ł!J!s2!a Nr. ~5 o
me wy Je, g yz les o za amem po lCp, prVIr.C. praCOWnIK
w l praCOWniC
taJlte
czloukó\\f l
lego podpisy poświadcza rejent.
do właścicieli z ftOwemi żąd,miami ekonomicz- . WUljemne-j pomocy '"'"."p"...."
- Informacje ekonomiczne P. A. T.
Yl uznaniu dawno już odczuwane; potrzeby
łrezstronnego informowania
zainteresowanycb

omonikatJ.
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~:~~~ni~~~~ !;~~j~W:~ ~~~ł::j~le~~

każe Pel••• o 2 go_inJl mn~ej ........ 6.:

I

Podczas gdy Sejm

ąa TeI~waficzna} _c~~uły z. kursami gicldy war·
Ljon, 25-go listopada. (PAT.) Zagadnienie merskich i kanałowych. .~. to z~
szaw~kleJ,; krakow~~leJ, deWIZY. notowane ~ War- . 8..godzinnego dnia, lub 48.-godzinaego tygodnia przyięte. Szczegóły dotyczące normy pracy d
szaWIe. ?urych~J, Amsterdaml~... ~radze l t. d:•. pracy: najważniejSZY z ty::h. jJkie zawierał pro~ rolników zest:mą ustailQwiQoe na kDnferen
te osta!nle.Y' r.lIall~ . prz~z\~yclązan la, tru.doośc!
gram konferencji pracy w W'aszyngtonie. po ty- specjalnej. Wniosek pracodawców dotyczą
kom~mkacjI telefontcznej l telegrafIcznej z za- godniowel namiętnej dyskusji pomiędzy gfllpą nie5tO'iOwania normy s..godzine:ego dnia w~gl(
gramcą.
•
.
pracodawc6w~ a grupą pracowników. w dysku- nie 48-godzinnego tygoJnia pracy, w pOwIatal
.. Notowaruą gIełdy warsza~skleJ 1 kr.akow- sji, kt6ra chwilami grozita całkowitem rozblclem zni3zczonych przez wOln~ został również pn
sInej dostarczan~ śą przez, oddz!ar łódzki PAr! rozpraw, w sobotę rozwiązano w specjalnym jęty. (\iięc nawet międz;ynarodowa konf~rep'
abOł~entom pomiędzy godziną 12 1/, d 11/, w po- ł komi fecie. Robotnicy ią4ali zastosowania nor~ {lracy uZ1ała, iż należy pracować 48 go:lzm
łudme..
•
o. .
my 8·godzinnego dnia względzie 48-godzinnego tydzień. podczas. gdy Se:m kare Polsce o Z g
• O?dzlał ł6?zki PAT mIeśCI SIę przy ul. Mo- . tygodnia pracy do pracy przy tf~nsportach dzinv mniej pracować. Przyp. red.)
U1UStkl 10, l pietro.
,,*
•
"!!!i
o

_

•
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Z Komitetu plebisoytowego.
c) Na zebraniu Komitetu plebiscytowego dla
06mego Sląska zapadła uchwała, na mocy
kt6rej' utworzono sekcje: prasową, dochodow'i
;j. Odczytową.
.'
.
Członek Komitetu p. Cianciara ofiarował
na rzecz Komitetu pracę ~wij. pt: .Co .da Pols~e
G6rny SJąsk", która WYJdZIe prawdopodobme
wkr6tce z druku.
.
ł
Poza tym Komitet całą swą energie ski ero,wał obecnie w stronę ~romadzenia funduszu na
akcje plebiscytową.,
- Protlłii Rzeini łódzkia}.
a) Rozporządzenie Urzędu walki z lichwą·
r spekulacją w sprawie handlu mięsem decyduje,
iż handel hurtowy odbywać się może wyłą.cznie
na placu TanfaniegQ (przy uL Lutomierskiej).
Rzeźnia miejska zgłosiła w tej sprawie pro~
test na ręce Magistratu. Magistrat wystąpit do
Urzędu walki % lichwą o zmianę odnośnego
vunktu rozporządzenia (punkt 4-ty).

l

Na tropIe szezegó ów' za
A

Znowu mniej o jednego hakatystł.
c) W tych dniach wydaJony został z kraju
;zamieszkały w .Łod1;i zażarty hakatysta. Hugo
Neuman. były wojSkOWY armji niemieckiei. kt6-

.·ry

grasował u nas jako
iszej filii P-owszechnego
(A. E. G.).

współpracownik

tutej-

Tow. Elektrycznego

ójsłwa

cara.

.

(Od '\fIt. korespondenta.)

Warszawa, 25 lisłopada. Na skutek zacię·
tej watki, którą rząd wydał agitatorom bolszewickim are5lt~\Va!10 .1~ .. WYbi~nie15ZYCh k?munistów. W czasie rewlzjl osobIsteJ, przy Jednym
z nich znaleziono bi,Um, znaezoną monogramami byłego cara i jego ł'Ddziny.
Lnaleziono przy rum r6wnież notatnik

l

~

l

b

l

z własner~cznemi notatkamł cara Mikołajl n.
To sei1SlJ.t:y",:e odl<.rj-cie prawdopodo~,
wprowadzi na trop bardzo dekawyelI ~d~
co do szcze~6t6w zamordowania Gara I J~
rodziny.
Aresztowanych osadzono w X pawiłoI
cytadeli warszaw3.k.iej.

How,. spisek prazacow
Wiedeń, 25 listopada (PAT). '\iSK. donosi
iskrowo z i'rloskwy
datą 24 b. m.:
.
W Piotrogmdzie odkryto sPl"lYaiężerue biało
gwardd,tów, do kt6rego należało około 300
osób. Spiskowcy byli jako wojskowi w służbie
czerwonej armii i dontiiU juderiiczowi i enten-

poo

.

rządowi

sowietów.

de za pośrednictwem telegram6wjskrowych~
pośred~ictwem ł~tnik6w o pjważniejszych ~
chach 1 zarządtenu\clt.. Odestenty otrzymy .
ogromne sumy_ Na czele spiskowców stąt
dąktor

.Gazety

handlowejłł.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...,..
K.omunik:?!! sztabu geD8l*ałnBlo. biorąc kilkudlłesi~iu jeńców, 2 ~a!a ~,~~

Warszawa, 25 listopada. (PAT.) Komunikat
sztabu generalnego :z; dnia 25 bOl.
.
Front litewsko-białoruski: Między Dysną a
ujściem rzeki Uszawydokanaty nasze

śmiałego

wypadu na

północny

oddziały

baea Diwiny.

gą, l karabin maszynowy i inaaną llosc
jału wojennego.
' . ' ś' l
Na reszcie frontu ożywiona dzlałalno c
jowa patroli wywiadowczycll.i
Front wołyński; Bez zmiąDy.

i{OZWOJ '-;ŚI'oda. gnła 26 nstopada 1919 r~

'5

naju~och~~sz! ~y~ Stefana i Brouislawy iZ Napieralskicb,po krótkich lecz ciężkich
zmarł

cIerpIenIach

w Zgierzu, 23

łistopadar.

b.,

przeżywszy

lat 9.

.Pogrąze!li, włłęłokim smutku

.

Dziadkowie, Rodzice, braciszek, ciotki i stry-'
,jOWleZaprasza:]ą krewnych i przyjaciół na wyprowadzenie z"*łok we czwartek, dn.
27 b. m., o godz. 3 po poł., z domu przy ul Łódzkiej 12 na cmentarz rzymsko-katolicki w. Zgierzu..
.
'
' 5004-1
wHo mu

francusko-włoski.

Zatarg
.

.'

I

nawiązanie

kontaktu z frontem I
kt6ry istnlej~

wewnętrznym przeciw bolszewickim.

na.tyf;(1ch czer.vonej armii i

Usfapi~nie ljt~ I Stworzy to nową możliwość załatwienia kwestii

~ora.~. ciaśniejszym.

pierśde.niem ota:zoMośkwę. Wojska penikina
A,dflatYku" i ,wyznaCZenie stałej dele~acii WIOSk, iej, stoiąm, linj i Brial1sk......:-Kaługa-Kostrorna. Na
dOwlad~ie Się! ze l Jttonlu~tąpl Jeszcze kt6rej obecnośc w Paryżu jest konieClną. Tit- tomiast z frontu jtidenicza nadchodzą nlepokozebramem Się całego parlamentu wło- toni już dawnożalii" sie źe nie mote znieśC, jące wieści. Bolszewicy stoją w oddaleniu pól",
a wi~c 1 .grudn!a. Jednym z powodów ł klimEltu'pa,ryskiego" a o, zwlaszcza,że ,za OSlrą . tora kilometra od N a r w y . '
~ltton:ego lest potrzeb,a zmiany po- jest dla' niego tamtejsza zima. Na:;tępcą TittoPo ko.j' owe, nastro]'8.
zagramcznel, wobec stanOWiska Ameryki. niego ma być senator Scialoja.

Berlin, 25 listopada (PA.r.)

'J~t rzeczą. pos~an, o~,.jQną. "Corn.e~e

deI a

4

sień

NaUłm, 25 listopada. (PAT.) \ifedług danie-

z Helsingforsu sztah.
się, do RewIa.

generała

Judenicu
Umowa pomiędzy
fłslrą notą
Estonją a .nądem sowieckim w sprawie wymia"
.
.
ny zakładników została W Rewlu podpisana.' !
okio" 26 listepada. J(,)czą się iu~ ó,d mie-. r szarii u się do spraw kf)lejo.vych anty·bols4ewic~Prace przygotowawcze. zmierzające doza:
układy pomiędzy Stanami Zjednoczonemi l' kiego przyw6dcy na Syberji generała. Semeno- : warcia przymierZa" Jlomiędly Łotwą. i ,Ukrairi~
oni~ '!' sprawie .administracji ~olei trans- wa, powstały oj niedawna nieporozumienia po· l postąpiły tak dalece naprzód, że już w najblit·
jSklel. Jak tWIerdzą w kołach dyploma- między amerykańsklemi a japonskiemi wła-! 'szej przyszłości moźnl spodziewać się podpisaj ,umo\,wy. ,
ch stało się to koniecznością· ze względu :s~tZraamCJ'~I.P.,o, d., wzgiędem., międz)'naro, dO,wei admin,
n._iaodnośne
" "".
że' międzyalijancka kontrola
nad. temi ,.
'=
•
11'''1'''..... jaką,' sprawował szef amerykarls~i~jkQ~
Stai! rzeczy dószedt do tego 'stopnia,. ze,"\
• .
" •
.
. 4.
ejoweJ w Rqsj!,. .lohn F. Slęvj(M.c.byla ,~z;ą(L-arner~,kańskt.·,wy~alo:Śirą notę Japonjize
.' SpIsludnoSCl.
ItWt'ttf,""m·wiehC·iiieporozumien.
,"
, . , ' .'
skargą. że wOjskajapo(Hkle nie działaią n'! Sy~ ,
War:szawa, i5 1Lstopapa.(PAT.) Spis lud~
następstwie ,urzędowego protestu, jaki ber}i na korzyść narodu n~syjskiego. •Starcie to " ności, do:wnalJY w powiecie. Qszmiańskim ziemi;
kilka miesięcy temu alj6mci przeciw mię- obeciliezażegmnio.'
...
wileńskiej,' dał następujące rezultatu:' Polak.6\t
130,271, bJd!Orusinów 46,019, litwinów 8,1000.;
:Żydów 8,ó72. w innych .zaś pozostałych jest
5,600 polaków. .
,~

Stany Zjadnoczonewyslaly

.Japonji.

przeniósł

i-l

'l

I
laponjl zamiErza odEbrać DUgJji handal Da Wschodzi!.,
londyn.' JaponIa gotuje się do odebrania I
"Podczas
h"ndel 'paraliżuje obecnie reikom zagranicznego handlu na wschodzie -', akcja spowodo#anadzi.lłaniami woienni!mi, Ja g{ly

Ó

.DO~kOła. ratytikacUpokoJu., ~~.'

~le~8n,25 hstopad!ł. (PA T.) Sp~awozdaw..,
l c~ ..Tilllesa" w.Waszyngto~!~ tele~~aful;. że,naH
większe trudnoscl w kwe~tJl ratYlIkaCjl traktątu
pokOjowego pr~e~sena~ Ja~oby .~yły usunięteJ
'RządX franCU5~1 l 'angH:ls~l oswladczyłygoto.;
IWOS': . PrZYjęCia z.astrzezen•• ab.y w ten SpOS9~
umozhwlć senatowI amerykanskJemu ratyfilc~fie-'
J~,?.,...,ft ll'ftfłf}D IIlotesł

donosi korespondent ..London Tirnes"z To: ponia st,?i niewzruszona pod względem przemyZaznacza on w swej de}eszy że n:istąPl słONym J handlowym.
,.
iewątpliwie, jeśli Anglja,nie iastosuje no.. Ważnym czynnikiem ,nawscnoJz;ie, kt6remetod, kt6reby odpowieCl-ziały nowy'm wa-go nie przeoczył kapitał amerykański, jest otwar·
.
cie rynków handlowych w J lponji, na Syberji. i,
"Japollia w na~tępstw!e wojny znaiduje. ,się w. ~hinllch. Pierwszorzędne firmy, fi.r~y' wyratern ,
ze obalI wszelką opozycJę na bla1ą,ce ,przyrządY ',sta,Jowe. ,gum0v.:e .1 I!lne zostały otwarte w TOkIO, ktore znajdUją Się w dotllU",-J.:(, JIIUt;
p
l~łdlf;
"Wpływy Japonii wzrosły niepo~i~rnje na ~?d!lych .warunKach.. ni~ mOlą,się równ.ać.z ilt;I·
. Hauen, "25 listopada. (PAT.) Niemieck.łfrak·
dalekim w5cho::łzie, a roZ'egłe Jej banko-lglelsR,eml. KomunJkaCja brytYjska znajdUje Się qa demokratyczna na z~romadzenju narodowyrr
. oki i przedsiębi(jr~t~a .handlowe ~o-" tam w opł~kanym stanie".
PO,',WZ!ęła uChwa,ł;;, ~,e ?statnia,no,ta enten,ty *, .:t,ai
Ją na p'erwszem mieJscu we wschodmm.
'
",
,wlerająca postanowIenIa dodatkowe do traktat.
.
"
,
.
pokoJowego nie nadaje sil; do przyjęcia, gdi

l

.

I

niem-NIhil"

wypełnienie

Z rosjl'jskiego chaosu.
Nowy- 'rząd

.

"

Ile-er

.".

rosYJss~"'i
,

1\ . '

. . . . ......
°Z!łm
uuu a m1ęi>lZj ~ain.
kinom a ententą-,
.,
Ci'II'.

Pa ozuma al mJI

upadek gospodarczy•.

em ma.

Berlin, 25 listopada. (pAT.). Dnia 23 b•. m.'
odbyty się 'w MonachJum wielkie manifestacjlit
patrjotyczne urządzone przez młodzież akade~
micką, a mianowicie, przez tak zwane Bursc.henszafty.Spiewano pieśni narodowe niemi.eckie:
.Deutschlald iiber all~5'!, .. Wacht am Rein-. i.
"Ueulschland hach in Ehred". 'Wznoszono etI krzyki na cześć Wilhelma i Ruprechta. . ,,' .

I z k'

'"

." ,.... '•..• ,'.

li:;to,JadL,C!!AT;} Den kil donosi.! .~ ~Z~!~()zumą:llll. znle,slony.
o 'zwycl~slum przełamanIU frontu pod O.rłeml ł " . Nauon.2:> llstopąda. WAT.) ,Z Noweao Jord M,o,Skwa, 251istopada.,.(PAT:), Ur:ędow~ ! t~jeidzi, że' W centrllffi P?~uI].,at si.:: na.'p:ze~zł~"1 ku. doh.}5Z{j; że ~. a.r1~em 1 grudnia' zni7~ionY.b~~
. ono",,'1: We~ług ,;łn:ormaCJi clz,lenmKOw Kl- I ·bO ktlome!r6w nl.lpI'zó.J l W4ląt rio fu~w?h 5:> dZI~' \~ St,~I1ach.ZJednocz.onych" zakil~. wyw01.ł1
lowskiCh kontrrewQI~'YJi1Ych" wstosunl(u po- ~ tysi~cy czerwonycu ż:ołnierz;y.. Posum~Głe to / pszemcy Jmflki p~enn;ej~ '. '
II'" \

. .Be~lin, ,~5

postanowień sprowadziłdbj Ił

większy

.. ,HEAKCJA WRACA.

l między koalicją a rządem Denikina ujawniły się
{nowe trudno~ci,ponfewat k0alicja żąda obecnie
Moskwa, . 25. llswpad~. ,(,PAT)•., Nowy rzą~1 wymia, ny tow:uów na wuu,niCaCł1 ,bardZO uciążB~Odlll rOSYJskI ~la~owią: . Radca stanu prof. iiwych dla rządu Denikina.
.
,t,ow, ~Y~Y carsk'V:1ce mIfif5ter skarbu senator
(Skończy~a . sią yrz:y!aźń serdeczna, g~y
'k eb~, .In~. Albtech~ Kartagtew (kad~l). były sprawa zatrąCiła o kle~zen zacnych sprzymle~rafpr plotro]!rodzklego OKręgu nauho\V,elo rzeńc6w. Przyp.' Red.).
~r"()n"ow, admirał Razwozbw. 0, raz Barew.
, ł '!);",
ra'" D' "k~·

".

tycb

Niemcy jeszcle

ł

'!

troZ"OJ -Sroda. dfi!a 26 listopadA 1łl'

f.
::::.=.=::t,
~.=.=.:e!:~~~

:::::;;::::i===~=====:=~~,====~==:::::.===::::._::::,:,,:.:...:.::;;::;\-O>-,....,"':';::;':'-:-_~;;:7:. ~~:-:'.,~.
.
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l!

Po długich i ciężkich cierpiiniar:!l.. Op~trZ6~Y św. Sakramentami, i'Gntał sit
światem

dnia 25 b. m.

ułwehaily

nasz

% ~m

Zł~ "_pIlIa",,

Wyprowadzenie zwłok :z domu przy ulicy RzgowłJdaj 184 ~a c'!ł~ ~atełidd
w Chojnach nastąpi w czwarte~i dnia 21 b.. m. G godz. 2 po poło UabOz6natwo załobni
kościele

w Chojnach odprawlOm~m zodami. w piątek o ,o~: t~ ran~.
Na ,mulne te ohrzędy zaprasza krewnych, przYjatllH l znajomych
w głęiłoJdm smutku

.

p&grąz.ona

Rodzina.

*

h~• • wł,~i

·c ,'.;.

Cift~..

korpus oiicerski ~. ~

___...;.;;.;;;;.;;;;;;;;;;.;.;;;;;;.;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;.;.;.;;;;;;;~:;;::::;;::::.=:::::::::::::::::::::::::;::::..:.;::;;:::_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Posiedzenie wczora,i:;ze.)

1t0l'paq

:

J

J

J

z."

.tydt.

kair obąch armii estrja

; rosy"

daw;;i~;5Z):ch

leg;onów, dawaie:l~ch cztonk~
Ołót f~ Jest. ze ond
rów dzieH się na bardziej .UprtywHejo>vanv(

pow.

organi ZiłCJI

ł i mniej uprzy\'iile~owanych. DaWlł~isiił
: i tak zw. Peowiacy Gil ia~Akwafi kH
: kt?FZY nie5te~:ł. j~cze w ?aiSZ:YDftłą~u konsh
rują, sz.::zeg')inte (t o.statm, ~ ~.'
. . . ' ·.lrunie w~

Znam

Kszrałceniem pojoH,~ri)W,

d\ł~c6w z \VI

! rów dośw'adczonydt.
: ignorowani i do aw;:m>ów
; puszczani. My nie
: tfzet,

Cly

nie

.

~

Iliezasłllh

one,

mlłltly ~ch
" . . . komplem

'nie. Z drugie! Slrony

córka i Rodzina-

,

ł
&lówi ąc. o sprawaą •WO~cht
;" mogf! pommąć fak waznej $praWN. iak je
~ n~ą peWf1i ł ze Jf! tak okreśł4. sełekqa politjczri
! sto2oWan:.i do korpusu oficer.łIUeto (głOS1
i. słuszni eT słusznie I) Panowie Wiecie.. że a.t.

sku faworyzowani.

Mąż,

~

Vi

cah:OWICłC !la władzę wOJskową.

i Sp';'l.

~ wysokie rangi wo,sko;l.·~. b .

2992-1

.•

" ' l wadli~

nagI,

merz na.

;

Żonie Staroai]f Łaa4iege
serdeczne B6g zapłać pogrążeni w nieu'ulonym żalu

to n

I
froi1a~ ~.
& ifWłony.
; VI s~:\ra,lile a~tj jeSt bu wszel~ej winy.

. %

.rP.

'

aie a J
Pl'Z\
J ?lgan1lih.p.
~o ~ . .. ·... aprowi '.
! l rre;;lnli~' ltChVI!łU! planu łakOłd . . funkcj:
; wlnla koi&i pań1twowycil.
'
ł . 'd arm~i~aBoją , st~ .• oplćane. 4

================::=:=:=:=:===================
ł
•
l
anie.
o
od II
I
,
Wielebnemu duchowieństwu m• .Łask u, WP. obywatelomt urzędrtikom j tym wszystkim, którzy okazali nam wyrazy współczucia z powodu, nieodiałowanej straty, jakotei
oddali ostatnill przysługę

,ori...·

Co su: .. JYC:ą apro
stan w)~.n~ło
tyle'
~* f.l: ~ w·,"'....... Lo' . ' fi~
lu~....n,~~~ ,.: i ..~I\OJhyn.~ł

)

składają

pwtwa.\

. . . p • .t. Sb""'",
Z i:!::ut6w. które prezydent W dziale
szym !;.ospoQ8ti we~
ł na. ~
'l.;~:zy p:łn WJl\lWI Sit SPl'ł'l'l'
ości i ()~~

OJClfiC I mąz

ś.

~~~ n;:

l'ltIW&lll ",,,da: tll!'!a§•. który
,.. f'l..;;;e;istwii i wypr~

ł

w

_ _~_~~~~~~~~

to jest oi;cer

są nie do
sprawie pa
ausErjacki

my soim}' na tym st}fl:)

OfiC!1

armji p.hłldei powinien bye
ny. s,olmy na tern

wa

! mogą deq'd,}wa': tyl.m
, i wart::>ść moralna iad!1s
i raeyjml. (G.ros: ."i;3l11;,!! tj
śWliid.:um. że ietdl rea
będzf
Vi dafszym ciągu trwał, jeżełl
.
~j
w d~ls.zym ci~gu. kontynuowali!.,. to będzielfij
mus,eh pub:lClme z dowodami 0wypowledz~

najnsłrzejłzą wa.lkę.
.:'"
'.
przedstawicieli łudnaś.::i. opartej na. wzorze ordy~ Z.':"adkowe za'ecie refe,.smbil...fHyCZJł8go
nacji wyhorczej do Sejmu. Jedynym pr.zeJmio.'"
.. ~
li"
tern obrad będzie stwierdzenie woli ludności o
Ta rzecz je::it w d:li.:5zym· Ciągu me do lnie
stosunku do Rl~yPQSpoli tej polski..
sienią. Proszę Panó>'i'. cała .. ~~ tak. zw~nyc
Następu;e dalszy cią:! debaty nad eX'p03e . referentów poHt:cznych. ro~ po panstw!!
,wie wybor6w na kresach wschodnich.
prezydenta mm~strów.
i prz,}dzlełonych do gen-Eralnych okręJów WOJ
sko~Y,ch prze.:i:l lik :nnego. (lię robi Jak .P~i
, WJ'bo ..y ,na ka:e~ach. . .•
•
~~a l"Ząd.1I.
l pw\łt'arlza ową $~iC;Ci'i pOllły~ jak udziel
.' Do wOło~k6w wlęks:oSCł kO~I5:J ~~3sad- i
.P;:>s. ~ l. t ~ o~władcza. ze krytyczne ~ta: ! roz;n ..-t, tych or'inil Q ofkeracll po%a ich władz!
n:ał p. P o ~ l iił ~ o :v.s.k l poprawki .mmel~oś- ! n0!llS,W, Jakle ~IU~ ludOWY zmuszony był za:ą~ i mi. J . z~li Paili.H\i..! ')~ją c!lcieU dowodów,. t
, CI, z których n~J~aZftlej~~a ~omaga Się. ,aby J~d.- l w~}De.c. rzą~uł me Jest podykto,;ane wzgłęd3ml I ja Pa;lO:il ofmwiązu, a stę dowodów dogtarcz~

Warszawa, 25 listopada. (PAT.) PO.iiedzenie. sejmow.e. Początek godz. 4 min. 20.
i
. Po odczytaniu interpelucji pos. Anusza.
W sprawię przesyłki pieniędzy z Ameryki do .'
Polski przystąpiono do dalszych obrad w spra- 'I

ł

°

neg? przedstawICiela wY.ol~rQło 2~.OOO ludnoscI. i O!)()blst~m.l lecz og6Ino-panstwo.vemi.
.
(głos: jest cąły szere i"({leO :hHtlÓw. Belwed~
.a .Ule podług propozYCJI 50,000.
l
NajwIększym grzechem obecnego rządu Jest! od ~OW;i!)....
.
.yo . nim· wnosi p. Sokołowski poprawkę, l zamieszanie w dziedzinie allministracji, co do- i :.
Dok. nast
dOOla.ga.jącą . dOkładn. ego. określenia terytorjum,! prowadzi ~zyb~o do rOli~l1ienia i kata.strofy. ClllllllllilRIU'T.
bij
Q
:rr
. t:)odJ~Jącego w~b.?ro~. ' .
.
l
O~OW!ązklem rządu, jako organu w~konaw- ł'
j

i

i

_

_

sprawa I czego, jest przedewszysfkiemwykOi1)1Wan1e ustaw ł
~of" f"zeci.. balsze ;i'';; ił .l0m,
wybor6w po\V~nna. by~ rozpatryw~na z cało- t seimowyc~. Mówca zapytuje, . czy kt6rakolw}e;'l:
ljOR, 25 I:510)ada. (PAT.) 'Prasa szwed~k
1<sz.~łtem naszeJ _P<?!Ity~1 ,n~ :wScho~~le:
i ustawa. ~ejmo~v~ %Ostat~~ykonai!a.w c~łos~l? . omawiajqc ;;.ynL~ wyoorów we francji, s(~le
· M6w~~są~ZJ. ze w~raza;ąc dZ1SI.aJ pertrak- \
M!l:!sters~wo aproW1laCJI ?p~ztnłO ,st~ m~- dza , że o:;e::nie można liczyć na Francj~ Wię..1
~;bol~ze~Jl(am!•. up:zedzrmr .~nt!nt~ l,uzyskamy i s~ch.anfe z planam ~~sp.o.da:kl. zYW!l?SClo~el. n!ż na kt6rei-\olwlck z pań:;hv ententy wSilu
1~tl~cel Dlzmogl1bysmy p6znleJ uzy~kac. _
l J~zeh t~ przedstawlc:eł~ narodu polny~zn ....;:!o
wie u~rq.nan;i.t por~.ku pr;z;eciW~ propaP
Po przemowach pp. Piotrowskiego l Zag6r- ! zydowsklego uskarżalI 51ę na ucisk, to jednak cizie bD;::;ze.~~d';"'i .
. ..
5klegQ: zabrał głos pos. Niedziałkowski, kt6ry I widzimy, :le jest to tyłj(o teoretyczne, a rząd
l . , . .,\;.
~
powiada, że dawn:ej mówiło się tylko o Wilef1- I poiski prZeciąga w praktyclnem wyk.on.aniu nadał,.'
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sz~yźnie i Grodzieńsz<:zyźnie•. ~is!a:J wysuwa.się l przywileje dla, t:~ch lud~i.
_.,
i KUiS\? pańsłw0V1J8j
d3Wl1
Mińsk. (Głos:\!ly me chcIelIsCle ;: o~nama), I
Mówca sLwterdza. ze co do armIL Sejm zro~ ~
J
. (
..
'poczem pos. ks. Lutosławski wyraża :zdziwienie, ! bił WSly~tko. ~o było konieczne! lecz minist~r- :
WarszaUla, dnie 25 Uśtopa4a: 1919 r. ~~
..'
ny
że: podcz~s, gdy Rosja i Ukra.i~a~ "!ł kt?IYch o~- ! st!"O wOł
n;~ zw~łlo,. co do mego nal~la{O_ ' IW
DeWisył Ba/l~O~i
bywały SIę masowe pogromy zydow~ cleSZ4ł SIę' KIedy JUZ; n&dcn~dzlła Zima, przyszedt Wlcem:- ~
.' ::;~
icłl sympatją. to Polska, w której żydzi cieszą; ni ster spraw. wo~sKow}'cIi na .komisi~ i oświad·
KupXlo i :J~"- Kupno I ~
sj~ 'ogólną swobodą, ma żydów prz~ciw ~ czył, ze armja me ma but6w l mun:lurów. CzeFunh~ sz.terlingi
WI
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~ ~
robie.
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'
I mu wcześniej nie pomyślano o tem i w stosow DcI:ir)' ą!an. ZjeJ.n.
4d.25 48.i'5
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, . Oczywiście konsekwencj e takiego postępowa- ! ne, chwili nie zakupiono amerykańskfch mua du1?oiar!.;' Ka?adJl~~!e
550 5.20
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Frank! tra.1cus!ue
5.20
•
925
9.5t
ma
Złe u no c zy OWS a ponoSIC.
lI r o',w demQbHizacy
. ' jnych we F~ancjl.?
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M,arki niemieckie
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. Wniosek ~ięks~?ść ~~misji przyjęto, odrzu- ł
"S~o5unkl takie mu~Z4 uledL~ najspicszniejsle] l Marki dr?hne dO"lO
cając pOpraWklmmeJSZOsC1..
.
. i zmlame. system milSI być, Złnlemony. Mówca':
włącznIe.
.
Ustawa brzmi w głównych punktach, że I oświadcza. imieniem stronOlctwa ludowego, że: ~orony aus!~~ackle
·
. li k resowyc
. ll Odb ę d ą SIę
. naj.d alej. li do TZąd U o b ecn.ego zaułuua
"''' mIle
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Korony
cze::.kle
II pOwlatac
nIl mOle
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prżerachowa.-160
W dni 'W" od wejścia; w",życie tej .ustaw}' wybory , i eppi~~( go, me. bęQzie} oczekt~je. __stworlenia~ ~
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PRQGRAM od 25 !istopadado 2 Grudnia 1919 r.

całą

dramat w a-ciu częściach, przedsf:l'f.Jiai"icy
hezstonnością. życie i intrygi największego ~cspoty.
w historji świata.
.
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NAD PROl.1RAM:

Obchód 14 lipca 1919

Kraków

Ceny ·miejsc w Niedziele i
Je dni normalne.

CUszłyn

ZAWIADOlvUENIE.

Lwaw

śWięta

o 50%

r.

wyższe,

w

Paryżu.

Wpozosta-

Nie biorąc pod uwagę znacznie zwiększonych
wydatków za wydzIerżawienie obecnego ptO~
gramu, Dyrekcja Kino-Resursy nie podwyższa
cen w dni powszednie, hy uać możność skorzY~
stania szerszemu og6towi obejrzenia tego, wy.
jątkowo cały ŚWIat .2aj mującego obrazu
lecz
zmuszoną jest unormować l1admierny napIyw
publiczności i tylko w tym celu podwyższa. cenę
miejSC o 50% w niedztele i śWięta.,

5Z:~:ZSłtno

Hadeszły większe tr~nsp~riy

II

U I,
cen~ch

~. warszone

Ogórk1

..

mB2Sztardę ffi'ancu'lką
Soli!: wiśnjcwy

.. 2994 1

sprzedaje hurtowo i

detalicznie

ZAKŁAD

KULlNARNlF.

"Kuchmistrz Polski""56.
. ulica. Piotrkowska

Odcinek9-tykartyży~nościOwej .okresu

115-gouprawnia do· nabycia

·~·IuBtamlki Du!nn~i.

Skandina'9la Ol'az zszerści wieIbl. "SATURN'"
firmy Skandinavia Belbing Ltd. w Lon.
dyuie już nadeszły.
2998-:-5
Na składzie są pasy w róinychgrubolkiach od
2" do Włącznie 8" angielskich, Oraz lącznikime..,.
.
talowe .. Crescent~ z nitami.
.

Śll1iatoWej

odcinki chlebowe :N! 1, 2 i 3 ci okresU Us-go nie są jeszcze w zupełności
zrealizowane z powodu nienadejścia .spodziewanyćh . transportów mąkiiytnlej.
.
... ' .MAGI'~TRAT

... Komitfit

Łódź,

dnia 2S

listopadą.

Rozdziału

Qjdeba i

Zamówienia przyjmuje .Reprezentant na
Kr. Polskie

1919 r.

Ferd.RAUSZ

Otul. .Andrzeja
fenk~!kuJiewia'
Nr.H.

. ., Potrzebny zaraz

Techni drogo y

Widzewska IlIr~ S3,wLo!lzióll

e

Choroby
nery c.zne.
Godziny skórne i odw !h-111
od ._,;...._____________-.,.;_-:-___________
przyjęć:

5-7ipól p.p.Panłetl-12rano.
. .. ,
. . , 19;0

·T W···re·. ·018kI
r.
.·1.

na stPnowIsko·· technika Wydzii!ltt drogowego Ła~kiego powiatu··o
ł·
'WY1l1I1~ana biegłość W . projektowaniu i sporządzemu ·kosztorysów l
d(óg 1 mostów.oraz prowadzemu rob6t·
,
...
..1 .. I
.,
,.......
, Oferty, z odpisem świadectw przesyla~ pod adresem: Łask, b. Ordynator. Szpital~ Dz. Jezus
%Ielllia Piotrkowska do inżyniera powiatowego.
.... 2999-2 . . .
.. w WarszaWIe.
2894
Specjalista w cborobącb we·

llII
CZaRle.
'

B

Lisfjltl!l dodatkoWą :J:ywność·. dla ro?otnik6.W· mi. mięsrą~
r' będą przyjmowane do pośwladc.zema VI Inspekt!lracie Pracy (SienkieWicza 515) tylko do 5 grudnta r. b. w~ącznl~
Listy należy przedstawić ....v :5 egzemplarzach, przyczem ory~mat Mnien być' opłacony podatkIem stemplowym w w:YSO kOŚCl 4 marek
od arkusza (4 stron), Od\tlsy te; opłacie nie .podlegają. OprócJ
Wczwartek~ dOla 27 b. m., o godz. 8 WleCz. w 1?Kal.u I. wnętrznych. RozVfadowska 6. tego
naleź>, przedstawić księ~ę imienną robotników, oraz list~
T{)W.Krajoznawczego,Aleja Kościuszki Nr. 17 odbędzIe SIę i Przyjmuje oli li - 7 wiecz. placy z ostatniego tygodnia Listy 'nadsyłane przez· poczt~, lali
przedsławian'e po 5 grudnia r, h.. zaświadczane nie będą.
Łódź, dnia 25~go ~istopada 1919 roku.
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-

. . . . ..
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WG d aU
u. ~w."
a,e z ,
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na które C%łonków Tow~ zaprasza
. .

SWpYrbaw6ro~Prd·a~djUdm:

\TyMi'

..

.

..
Porządek dzienny:

me z

ZJa1a

1 •.

noscI.

czronk6wZarządu j,

Wolne wnioski.

...

ZARZĄD.

• "

ł

(specjalnie ŻOląt:ll~.a. i kiszek)
Łódź ul. Piotrkowska Nr. 120,
'Telefon Nt

las.

I
· .do . sprze.da·
,
~klep spożywczy

P. o. Inspektora P ..acJ'

In

5000-1

(-)

inż. 1[.

Okręgu

.

Ostoja-Zag....ki.

~~~Hrnk
l
5j .na.nro~y
y. . ~~~r~~f
uh~

bryce przy
Wodnej Nr, 23 w nocy z s-go na 7 i z 2:5-go na 24 b. fi. i

UtnIJ<

ma. Franciszl!:ańska 61. 99S'i 4 żli wi odzyskanie· skradzi'onych towar6w, przędzy i Pa.3ÓW.
. .
Tći1ilt. Akc.HlirszJterg i BirnballS
II ::;przedam olejarn1'il. .waga 65
fal>r.lIka. ul. Wodna Nr. ~
2997-1 ~ KoWaliki.·
5 --1 29~-'

Komisji ReWIZYJneJ.

bnienruu:awiaaomienia rozsyłane nie będ'ł.

I choroby ~."Ii!~ll!nułtpzll1!e

j. Od 9--11 rano i od.s do 1popol
136-1

.

1c

f

, .I

Ogólne rOCZOB zBbfanls!or,H. Sadkowski
~T·
ozł ODACW. OW.

styczeń 1920
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,,3zne dlapan'l...i''
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.!I • .
~
TanIe! nłź wszedzłe
SĄ

DO NABY ':lA:

• Biały towar

i .I'vladapolam. od

IbB.

rp

Jl
U.JU

Surówka i PUclcl1ka

kolor. na v.'Sj1py' j 1'052:\\ Y
odMie. 10 i 12

Flanela (ulUh 1'H!O

i Ba.rchauy od Ulł iiUI. U.U

~ełna gładka

l

szkocka

od

Mk • 20 •

Kortlkif Sukno i BostDny
Po Mk. aO t 4fi, 50J 6b i 75.

M. IlU, Piotrkowska 56
w pod;;:~rzu.;) wejście, f;::.rt$r.
5((,5-1

NA

Grulitcnvn;e

pies }oksterJer
11. suóz Vl'skaze.
.
.'
OCAlili!
45-2
przewozowe i ~tałe aż do 50 kom 51ly,' MŁ
lecaJ
się duty pies cZarJlY. angielskie, ELEWATil3V i PRASY do słomy pO

P podpalany ogon i uszy ObCIę

te.

Odebrać można Wieś

na. Juljusz Orf!}lIl1g.

Srepr57-o

prze:;; y;ladze nieSkradziono
mieckie dowód osobiSty na
Leon
-5
imię

Ylydawca Wiktor Gnjewski.

.
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rZybtąkal Się

P An.:trzeJa
rzybląi-:a!

wYjJorządzon~

Kryn.e~.

S. Samulski i ·Spł. ;
T

,

Fabr•. maszyn }Ieszew-=!ozn~

