Jł918.

ft8k I.

D&iennł~

społeczny.

politycany i
II

Przejazd .Ni ęJ, skrzynka. pocztowa 54.

opera w 4 akt.
~w niedz·elę,
St. Moniuszki
Ił d. 22 grudnia
z tańzami.

•

I

•

t

I

..

l

I

F U
· ,STo.

ł C

pera Gounoda

w 5 aktach.
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1.

sk ludności polskiej n. obszarachObermOsłua A.uitacja bolszewicka niemców
kresach. Poliłyka niemiecko-ukraińska. Hr. Kessler ma opuścić Warsza.wę.,
Wllfs.zawa, 15 grudnia (PAT), "
.10 m,; 20 rIiJ'iO Na...
polityczlle(!O Dr. Ba..
nystwie referenta do Si)l"aw

eCIl'łcn wręczył w

.

imieniu

hr.Kesslerowi

Rządu

notę treści·

na"

Polski a'~ierował·
9Kr'et.:;rr;~a . Stanu dla: SPl'aiW Zagra"
w N.emczech notę, wkt6rlłj
się ewakuacji terytorj6w, hę"

Ibąd

zB-rządem

na

Naczeinego--- Do..

WechoaziłJ

(Obsr-O;;Ł'u).

pozostała boz odpowiedzi. U.ci~k~
u podleg~ł. ludno~ćpoIska na

ch Oher..Ost?U, aysbm rZl!iazenia

żadnym -zmianom, li życżenift
WJ1nieniłl się w· tym względzie zo"

,., .... . niemiecki nic fotępiał nawet
'nitdy ,PO$tępowa~ia w. śr6.i władz woj~~~~ych, .Ltóte systematycznie upośie..

!gl,

się stasunk6w;narodowo~'"

zagniewania

obszarach,
stale na kres«ch Rzplitej
groiny dla jej bezoie"
Z drugiej st1"ony coraz bar:'

ciowych na wspomnianych
wytwarzając
"polskiej{itał1

cziU"istwa.
dziej Itftwl.'lIło

25/XI

pod

dxał, bnłno4ć llH"i1lk~ F~;~c jedne~g:Ejśnie ły~olywrillSij1 p~hk~n'l" Pelt",
ty~łl t~ stałA się f'owedem '"Ut~ustllnnef,:fO

,

się oąsywistemł'ol'o1.u"
mlen;'e pomiędzy W18,ł7J:łłm"- wejlk niemiechich • rządem sawieckim, . ktÓi"ę
przyczyniałą się dO' rozwHania 55. na
tych ziemiach bolszewizmu i umacniało
f'ząd polski w prz."konaniu, ie WI!ystko
to fumkcjonowiłoem jest pnez niemiec..
kie wladze w.ujaiiow~.
Przerzucenia działań ukraińsłdeh na
'ziemię Chełmską i Podlasie do wDdzi,
te wła.dze niemieckie dążą dostwoue"
nla fll~t6w doi~onanych na 5~ ol~ in..
teresóv; pols';ich ł z druSiej stror.y przy ..
czynia alę do wytworzenia przepaści
m'ędzy rZ4aem polskm, a Ukł'łlińs'dm.
W wytej wymienionychspl't/lWllCt'i Rt;ąd

ao

poł.slti nie zdoJal doj§-6
'porozumienia
z ,,p'Eedsia....,icialami N~emiec.~rowo~a'"
cyjna· zaś podstawa Oshnar'werein'u i
pl'.a;enkCl)dy _taw}Qne sW.obodnemu po"
rozum eniu $i~ Warszawy z obszarami
pols imi w Prusach pnyczynilysię do
spotęgowania wrogich
uczuć ludności
pOtsidej względem Niemiec, burzą w
swej wątpliwa4ci co do ~gczeł'ości za"

miar_.. Niemiec :r.8stosowania sie do
zasad pOlteju, proidamowanych przez
Prezydenta St. Zjednoczonyoh Ameryki.

.

' ",

Z uwagi na bardzo krótki czas, który

dzł~U DłlS od kosgresu

pokojf.Hvego, R.ząd
uwata, ·~vszeHde :~rowadzenie
p,:>rtraktacji .nit'.illletnie 0'1 r:ałokształtu ro- .
K:'Wat1 na kongresie l'olwlowym byłoby.
bezc:elowero, a aawet ze wl-ględu na po...
ł.o::tnie obecne szImd1iwem dla wewnętrz
?ego poiządku w· Pols:cr!.
W naddei, te wraz z uregulowaniem
Spl:':&w międzynarodowych stosunki p0111i~.. ,

Polski

<

Państwem PoIskiem, a Państwem
Niemiecldem wejdą na J.ro~i normalne' .

dzy

. . Rząd Polski u.~ża, ił
fakty
wyżej
wymieniont
zmu5zaję go do zawieszenia

dypl~.:maty~z
pomiędzy tymi dwom.

stosunków

Dych

państwa.mi.
W teru p,.~ekonai1iu

wi.

dzę s!ę .'Zmusz4:;łnym prosić
"Wilaszą E~scełencję, aby ze ..
ehciał
bezwłuoznie wraz
:ae w~2wstkiaW człon~aml

po&eh~~wa opuścić

jilam Hzpbiej

terJtorlli

Pałstdej.

(Podpis:mo) Minister Spraw Zewnętrznyc1J:

Wasilewskiel
Do J. E. hr. Kesslera upełnomocnlf.'J
neg' ministra l posła (Repllbliki !.V!.~
"mleckiej.

Stli
pa'!:

:~D.···Z·1 O'
8

4B, i

.

~!~ii

trz et

,.1 przeszła już dni d"wa~' jeden
dzieli zaszedł z piclws::r.em "lzię
ciem W arsza.wy# .a drugi dzień.
, zaszedł z drltgitm wzięciem lvar,.
8zaWVJ' . a trzeci dzieli 1fmiidzic,

~

.aleńie zajdzie."
(Adam MIc'kiewiez:
jIIl\sięgi Narodu Polskiego").

~i!J
;gj(r\ .

, .)
~.

2~l .'.·."Stało się 1m. .

.' ..•

.tałosi, według słów wIelkIego'
~~.:S~~gowi~szeza: wschodzi oto dztHń

k1

........ ~,

';k.eci...•. i już nie zl!jdzie!
~:e ći , 1'0 długich latach niewoli. po
;~;~jdłJl,g~c,h l&t.~h. ciemi~8twa i, mąk
~~5.,ga'!a - Naród' Polski budzi SH~ .
~ció,·e,.cia wolnego, niekr"powanego·

1,1

y5!f~")fi~qtni
ob~i
~rlemo:v..
'ten~
""t...
.
ł r
.,.

d;~:!

."

lodów," o którą
Il;!l':'.~~dUłsJ-ę Micłd.wie~ przyszła łza ..
~ł~~:flIorzem kr,wi - winnych i Q 1e ..
."'r.~:~~!lye:h -.cały"stary iwiat... Ale
:2 '.~~m dop0l.lł9gła do łryum'fti spra~~o'c~boQto. 'Pękają okowYt
p~:~Q . ,~rea l dUSH nałOż04te;, bo·· oto

.• Wielka ""olali

::,:c,I-,att.ychpówsłą'" P~lska!.."

I W cbwili ~J, . kiedy nal~żałoby·
,D3iś do pracy nam zbo~nei, do . najlepIej urządzą, którzy rozprawiaj, .
si~ w jednliJ; wielltiej gro..
pracy" iednolitej· nad Jej budową ale dr którzy najmocDlej czują i na~
madzie, czuj~cej imyś1li4cej je~łl&ko;
!Ysiąó SH~ należy!
!:'ełniejsi ::,ą 1,1oświęcenia się. 101
kiedy '\l\rsp6Inemi. wy.~n~l byłoby trze.. "
."Podobna jest~eczpospolita, któ..
ba ciź '\'ignąć ten gmach wymJ.I'lony ,. rązałotyć macie, do lasu, który gos-. bUdowlę· olbrzymi~ ntdszej OjCliiYPQdarz Sieje.
.
Kołu mledzypurtylne~m

z~spoHć

j

zny,-my,

j~k

owi lekarze, wezwani
d!l chon.iJ .matki, kłócimy ~ę. jaką
metodq. lecl,yć i~ mdety!r
. ,,Jdkby do nas - dziaiejszych synów Polski - m6wiMicki~wicz w
"Księgach P.algrsymstwa":
.Są . z was ,ph",którzy, którzy mówią: niech lepiej Polska leży w nie ..
woli:; niż gdyby lbudzićsię miała
wedłu~ dłułlokrlłcjł; a inni: niecb le ..
piej leży," ni~ . gdyby roiała granice
ti-kie i owakie. ~ Ci wszyscy są leka. nami, nie syn~mi, l nie kochają
"matka ojczyzny."
.
:-

-.,..

-

-

"""":'"

-:::"" ..

_.

........

~

"Jeśli
dobr~ na

Depesze
do Komitetu nnrodOfllt!D

gospodarz zasieje nasienie
Ul Paryżu;
dem i dobrej, mG~e być
. Jak jut zaznaczyliśmy, Koło między
pew';Jy, ~t się drzewa urodzą falerna
potrzeby myśleć o formie drzew i . partyjne wysłało do polsk)ego Komitet.
narodowego w Paryżu depeszę z powodr
lę~ać 5it;\J aby się d/by nIe urodziły'·
konferencji poltojowej macarstw koalicji.
z kolcami, a, jodły z Hś:!sami.
Tekst depeszy tej brzmi, ja?\: nastt.
"Zllsiewaicje więc mlł1ść (}jczyzny pUje:
Stronnictwa
narodowe
Królestwa Pol.
i ducha poś~ięcenh" f}tę, '1 bądźcie skiego, zjednoczone ViI Międzypartyinyrd
pi&wni, i~ wyrośnie rzekzpospolita kole politycznym, p-agni\ przy sposob-

. wielka

ł pofęina."

ności zbliżajqcej się

konferencji" sl'fzymie
rzonych moc"arstw kcj'nlicjj dać wyra:z~ zi
.. pośred~ictw~rri Komitetu na~~d;)wegQ, Jak~
!ecyne) uznanej reprezentacJI uafO\fu pol..
Wschodzi· dzień trzeci dla Polski! ski ego .za granicą, uczucie,m. jakie w te'
I nie z[~jdziel
~hWal. nas i cfiły naród do gł~bi serc'

. Bo,,,,ie~ką. l~st nao-gbł wn8f'odzie
naFzym . miłrść" ojczyzny ł wieUdem

przemkajf\.

Wfemi ptzezcały czas w6iny, mlmtł
P:OCFucie oopowiedzi6{jo8Ci prz~d strasznego ucIsku i podstępnych pokut
wrogó"l7, naszym ideałQm, za kt6re walt.
przyazłemi pokolaaiami. .
DoŚćc:f.tsu Ba nłe~i~6 będ~demy
clyła koaHeja_ j .które dzi~ki wspaniały1(.
wtedy, fl.9}VFtllska na silnych stanie
Wierzymy i z-.~ą, wiarą spókoinie Iwyciąstworn wojska państw sprzymierza-.
opokaoh węgielnych,.Q jeśli pragnień idziamy w p~zyszłoj6, te :awyci,ży nych i Iliezłomuł}j wytrwałośm ich luctó,,\
święcą dziśta:k wipaniały tryumf, przeey.nów swyeb filę udo_ell ,1 je4Ji 1łł1kazwieuGza: '
j\d." jesteśmy ulezmiernąradOścią, a z(lra.
niesp(lwicdHwGki 1 rządlOAa bf~by.
"Nie roeprawjajcie· wieJe o formie . zeł8, lł~bGką wdzięłZJilością, ·tewszelkit.
prlyezłłjO rządu. \V P9.soe. Nie ci
~ala"ł
&iiaął jaki. w· i1lli1 ideipmwa i spra; ~

Zaiste, nie czas Hld "dzisiaj na
spory, i kłótfiW:!"

jęst

s

2..

t

A.

fi O L S K A'·..

I-

l1mdłiwośd óIa dobra cywilizacji J całej
.ludzkO,1.d R~tMY sprzymierzone fonioslY$
prz~~ wk±e naszem u.. narodowi wG!11>9~t i 2:ł~tt~erJie.

cza, gabi~et p. MaraczewskiegG,

he ~$)r:lUlłii ptnk9un,ie, te naród tns-z
niebiłW:en1 po·kt.'ma ~elkie
te udnoścl..

• Poo łł:&uJ za-pm~czenIa intereSów·
Pot~ D~e ~~ tl3itt 4~ś łlletłlieć wy-'
idue1 poln:yW ze-wfH~trznej.. Gabinet p.

8 -p:rze",
Ob-u· niemców, oficera. i. szofera f OZ"
dt!':,szy sllnem.pWasilew:ski, ale . 'brojono. Zahrano im trzy karabiny.
~tł-cłał pi)W'a!are ·Zla.~ się naw~anłem .
Przedstawiciel urzędu polskiego zaosto.sQ:;lh~'W z ~aUcją,nie cheiałmóWić .' piekował się delegatem niemieckim który
z h-r~ :{~Aerem"
zamieszkał w hotelu .Bristol łf.

I:e0ll

Nie~i· fitt«'ć'llłl'Q będzie v~zić na...
w:~k(f.elO_t-gdączenia naszych
rządów zabor..

jakie z

I zglltmycb w'Dływ'wo
czych, .~. ~vli1łkfy i r-olidarnie
dem

sŁanie w wler~a.ocar3tWa mi k.ąJicii na' straży najWyźszych ideałów 'ludzR\>ści.·
.

.rzu z

.

i

i

· łowi

ł

.

Oościcki.

postępowa

Polska partja

.'

-,..4. de Rosset.

Zjednoczenie narodqwe--

Słaniszkls.
cbrześciańskiej

pro/.

Stronictwo demokracji

Jeleński.

Związek nlezale!ności

gospodarczej
Kiślańskl.

Stronnictwo odrodzenia narooowe'O'o
."

dr. Ifymowski.

ł'

Grupy i stronnictwa narodowe, stojące na . gruncie demokratycznym, po.
stanowiły poprot~adzić

wspólną

akcję

nie ogólne. Ra kt6rem powołany będzie
komitet wykonawczy.
Biu'fo' komitetu wyborczego mieści
przy ulicy Nowy Świat 12 i czynne
1>ędzie' od po-nied'liałku d.'·16..go b .. m.'

,'ra, ~ ronr,zuIDskm O' }Jl'Ze-

, sileniu rzqdowem.
••

"K~rjer

li$ł;a
u,~

POf!lnny« z powodu

zamt~ścłł

• Li'it otwarty p.

takie

Tyłu'sa

p.

FiHpowiCft

; 'dotychCZasowego wiceministra SłJraw za!
granicznych, do pp. ~ Moraczewskie~ i
":asii~wskiego,

łła zewnątrz

uJ8wma

~wyteł;

p01l1ieszczo.ny

to co Jt1.1.: od pierw-

szej chwili powi ... rzenia teki spraw zewnętrznych
p. Wasilewskiemu stanowiło
pr1t~dmiottrosk i obaw kół politycznych
1) !::krunek polityki f'ządu
p. Moraczew..

do miJ'Csrstw

)klrgO W sto~unku

przed\";-

.fliem!eckiej koali cli.
~y.ł.o ue~zą jasna, te uZBaaie oficja}.;.
. 1Jfl mISi l br. I\-esslera wytwartało niezmierną trudność w oojściu do poro~uttli.enia
z lwaHcją i budziłQ
rząd·ach państw
koaHcyjny~h wątpliwości,oo do dobrej woli

w

wa~SZaWSl(leg€) rządu, aby ja-imajszyłłdej
weJść.w stosunek 'przymierza w<ij~kowero
i . P01~tycznego z związkiem przeciwnie..
mleckłw.

Oświadczeni~

.

WJCZ3, w rozmowIe

p. wiceministra Pili po-

Z współpracown.ikiem
Porannego· świadczyło, że wśród

· .I<urjera
J)sób zajmujących w ministerjnm spraw
t zewnętrznych
nie brakło świadomości
· zły,-h stron tego stanu rzeczy i potrzeby
· przeciwdziałania im w sposób jak naj..

szybszy.

Dymisja Pll Filipowit!2a - miejmy
nadzieję otwiera początek ogÓ'iil~gOł
cby krótkJee;o przesilenia które uwolni
nas mote naretszcie od rządów partyjnYCH
! powoła do st~ru rząd, mający polityczne
• fachowe kwald, kacie" •
.)Curier Warszawski- p. t.

państwową·

polltycz-

obliczeniem

W

-----------------------

_.

Studenci warszawscy·_·
obrońcami

I.
I
I

przysZłym tygodnitlI odbędzie slę zebra~

-,'

wyrażnem

z
nem".

lwowa.

W. pierwszych dntach listopada od..
mial we Lwowie wsz.ech,polski
Zjazd delegatów u';;t'upowań ideowych
polśkiej mlodzieży akademickiej. Na

wyborozą i utworzyly wsp6lny komitetDo prac, związanych z organizącją !w. .
mHetu, powołano tymczasowo pp. J.
Zdziechowskiego, . W. Stan;szkinsa, L.
Czemłew&:degoi Z. Dymowsldego. W

;-' .J<'lhpow1cza

musi

być' się

I

Rada miasta Krakowa uclrwalila podpisać 1 mil.. koron na polską. potyczkę

się raz wreszcie'
zdGbyćn.a szczeroŚĆ i otwartość' i musi
pow1euyc tekę spraw zewnętrznych mę~

! Mcrllcz-ewskiega

Stronnictwo poHtyki realnej T«ile/z" TJ'i'Uczewskl.
Stronnictwo demokratypno-naro'lowe

'"c,

T R

zjazd stawili się delegaci środowisk akademickich Wars?;&wy,Krakowa,. KLjow~ oraz innvch' centrów_ młodzieży polskIeJ w Rosjt Delegaci zjechali Slę we
czwartek. d. nis. 31 pazdziernika j wiec. 'lO"
rem tegoż dnia odbył się bankieŁpr-wi ..
ta lny, urządzony przez młodzleż lwowską oraz wstępne posiedzenie zjazdu.
.
Tejże sąmej nocy nastąpił zamach
rusiński

Następnego

na Lwów.

'1'

I

bezpieczni-ejszych oJcilł~ac-h jak sZ:H)ła
kad~a. Wólka, elektrownia i ~bralA Ud
d-zial w sztt.arJnaGh, Ił między innymi w
el,nnym i krwawym S!.turmfe nA sejm,
ldór,y to sz-tu·rm przyprawił wojsko pol.. '
skłe o clęiklestraty. Po zdobYCłł,ł Lwo"

wyraziło
specjalAą podziękę eekcii
'wtlrRaws'dej, wy~ie'l\i&jąc
imien.ia i

wa dowództwo wejsk polskich

z

41

mianowicie:

Jan Rembie1iński (.,edn.narod.., r~-nny),
Mieczysław Jakubowski
(zjedn. nar.,

Feliks Mdjorowicz (zjedn. narad., dwu..
krotnie ranny), Wład. Oaab (zjedn. M'.,
ranny),

Jul.

Sńarzyńsid
(zjetłn.

Zdz. ! Marynowski

(zjedn. nar.),

nar•• ran·ny).

StaR.
(zarzewi ::). podpor. Den"
hoff Czarnocki (filarecja). Jel'zv Mako...
wie<:xi (FHarecJa).
Wskutetl. tych wypadk6w zjazd nie
mógł byc dohońc2=ony i testał odłożony'
na czas bliżej Jlieokl'eślony.

Waclaw Bruner (mled·z,. aocjaI.),
Pstr0~ow&ki

Kronika polityczna.
dła,

DowiaduJemy

s-ię

Zt'

W związku

z miaradajflego

źrÓ

Z ustąpiełli.em Wtce...
minisi!a spraw ~ewnętrznycb, Fłiipowicza,
przewldywana jest w dniaćb najblitszycłł

eo z t~go

Zapewnii-uia minima BaHovra, ,dane

hr.

=

S!ę, 1~ powinnoby to' nastąpić,
.sytua~Ja mlędzynarodowa stała się

,.łIIldłGd~

to.

okoUc::mość,

sce przyznano
ze

wskazu iąca
ala gabinet

.1~m.K

J..,ist ,... Fl1ipowicza do pp. M<lra~ki~ge l, ~asile!skiego.. wskazule..
zant~poka,en~e

~adn1OOe.

żąd~ć,

wZll~d"tł

na

pra~Gj~dneJłz pierwszych
ważność SPi&Wy.

"1'

w ar{ykule
~m 'poruszyła t~ sprawQ. tylko mi~..

_

aby pos'.!V'ć;aU1G pIerwsze po..
siedzenia uregulQw,iIllU Ich pretensd. Pol ..

wo

~rome tycz;l'wego ,przy-

le-dną tłf!~o drogę wyjścia ~Utl11eć 'leg. nie chce".
łł~ta
VJarszawska-

JUr

.

Odnośny ustęp brzmi. jak następnje:
.Nowe państw'a, ktÓfe zdobyły niepod-Ie..
głość w czaSie te.j~.Q:uy.- będą, miały pra..

Plllp{)~1CZ p<l~njenby wiedzie.ć~
pnewldywama w łonie rz~.du

~ i~by

w

Kongresu.

Jal~fl l zdecyd()\vaną, że wątpliwości,
1)j . . kterun..,ku. polityki zewnętrznej hyć
me lUme.. Olyba, że rząd ma powody
• w.łH S 111 ~ jeg,(i ~eklaracJa nie znaj..

p.

Subańskiemu

sprawie uczestnictwa
polaków, w KOJl~resie poio\owym, ZDajdają t otwierdzeme w procedar'ze obral

, . Zdaje

;t..ą ia~

Mimo

ogołu

było

zup~łllie

l1lalc,.g.ań . .Q.

FILpvwi-

szla

pazu u[no:Żjir;'l~!.a f}ć!J~~el<;'
:> Mly.R.oPZy..5il.9flle Df.8Crt.'t.'

krewnymi:

imi

,fał.z,. .. .,cdl

p,,;.,głoseit.

Lwów, 15 gmt1nia.(FAT.)
Dzienniki OQft-Oszą" te 18 osób prze..

waznie z inteligenci zasiało. areszłowa
~'ych za rozsiewanIe fałszywych pogłosek.
Wed~ug u ..;taw obow:ązui~cydJ osoby te

ket eksp.okojówkę· Zamek
jda czerwona gwardja obu
rząd' tem się ·jeszcze 'wyróznia

Eege., ,że:kosduje cztery :razy
Ponleważ dochody Brunszwikl;l

starczają dla pokrycia wv'datkihv·:'
wych, czerwona gwardja

praWi do okoILznych
na nie wysokie

zostaną ukarane przez 'Sąd pol!iWf.

nakłada 'ąc

Separatywqy pttkój B8Wa-il

:aby

zkoalinją·
B~rliD, 15 gCllUniL (PATM)

.stłumić

T,aMe stosunld w jednym z

tu:ralniajszych krajów dawnej

prezes'miniitro'if Błsner
swym gab.. kiUm pn:~d$~wkiełi
koalicji. Podług pogłosek pertraktowano
Bawarski

o odrębnym

ptlkoju

pilmiędEy

Bawarią'

"

koaHeją.

lbi4tłmikarze

koalicyJm

Okupacja .Wiedni

.

Berlińskie

koła

wojskowe

zajęła Wiednia dotąd,
bye za.,grozoną od tyłu prżez . '
Mackęnsena. Po rozbrojeniu tej

koaUeja nie

należy się spodziewać obsadzenia
tda przez wojska koalicji wespół %

.. K ••kawie•
Kraków, 15 grudnia· (PAT)"
angielscy i amerykafis-cy pp. Joffries i· Hias w ciągu dnia
,wczorajszego informowali się wszechstronde o stosunka.ch polskich, odbVwa~ąc liczne ko.j.!.reneję zpoUtycznemi

.

"pr~~ec~iwre~';flo.luc:viiJl1

tacjeł

przyjął 'Ii

a

Dyrektorem

szkoły- żeńskiej mianował ·swoją.

D~lannikarze

cho-Slowakami.

'Na ·.U krainiazupełny -

Zała~g ruw~uń.kOlllsePbsk.iłl

B

11

d 11 P e to: z t.

Biuro

koresponden-

Wcałym Bana::ie panuje
wśród ludności rumuńsko - s~rbskiej wieIIde naprężenie, które potęguje się Jeszcze
przez to. że serbskie ~lOiska okupacyjne

cyjnedQn.osi.:

do Białogrodu i inter.g()waływ~elu przywódców politycznych
·rumuńskkb, którzy wbrewza~'~lZ'owi .brali

w Bana-cie
udział

(l~esłały

w zgromadzeniu w Gyula
Z pOWGdu zb:r~dni

Feh~r-

!-wÓw. 15 grudtda..

, d.eSlło do Iwmisji likwidacyjnej podanie z
prOś?ą o utworzenie specjalnej komisJi,
któ!aby się zaj5ł~przedst~wienjem wszy-

ka

Janow. Wzięto
3 ofic'-:TÓW., 102 żQłnierzy ora;t
karabinów

maszy.łtowycll

z

donosi. ze po uj

przez

RUSKIe]

na-

poło oddział

jączka zajął

"PD!,?~kaa

.~k6w~. iS ..ga grudnia (PAT).
krakowskich

w GaBieji

Wczoraj po
dział

austrjack.ich.

Z Iw} prawDlczycb

W~łki

Wi"",.,,·p.rEr<.

majora

polskie zaj~ły tła dw&
motyw. l wagon zbota 1000
1 lokomobile, 1 dY'!2mOtUaszyn~ i
duto materjału tel+.::! micznego \ i '
WOjska

I

f.cznego. W wałkach o Raw~ i«t
dymisja gabinefu p. M()faezewskiego.
. stk'ch. ~aduiyc l zbrodnti" popełnionych
VI 02hcIl przez dawne władze austr'adri't' . z~aczyłg się 7 mu~kantów z
Powrót prof. Grab:iltiego Z Krakowa
~n.owiskg społecRtLtwa. Galicyjskiego:" . a więc wyroków sądów wojskowych , ra~ • . Zarzeyckiego.
bUi1ków, rekwizycji, wywozu t(, wJ.rów' i t.d.
Jak f9wniet konjunktury natury między
Prawnicy domagają si; obiotenia s,:kwenU9dowej będą niewatpliwie w tej. sprastrem dóbt arc} księcia Fryderyka. _
wie ciynnikami de~ydująCfm!.

. • prz:ekottanja1

.)J,&ia1

().śPOde~ Z

dent .obsadza irifrantniejsze

Rozsiewac:e..

vaT.

stoją
,nY~jem~ Jest to wogóle rząd tdetyłe
aroatlllORY, Ile uparty. Czy więc metoda
łifiosowana przez p. Filij:owicza trafi mu

1h1~ po bm~~

p..

ranny), W tlcław Drozdowski (zjedn. nar",'
osol>ami. M. innymi o-clbyl1dzi ennika..
Ntmy), TadeuśzK u'elhach {mlodz. mt"
rze
ci dłuższą konferencję z ~łonkami
rod.), Stefan Jankowsk: (mlodz. ni!fod.),
prezydjum
P. Koro. Likw., którzy wy jeż"
Skfan Lenartowicz (młodz.niezał.,· ran"
•
dżają
do
Warszawy
•
ny), St~nWaw Al"1\oId (młod.ni,ewl.).

plomata J? Wasl!ewskl uporczywie

,.

pr~e.z

I

dnia na

cym! w owym czasie we Lwowie, z
kt6ł'ycn łulku zabito i kilku r-eniono.
Se-kcja warszawska wal-eźyła w mtjnie:"

nazwiska jej członków,

o~l,)szeniem

=r

uzu~elniano w-arszawskimi,prz€bywaj·ą

piśmienrłie

z

I

posiedzeniU zjazdu mtpaziet wydalę 0--.
dezwę, protestującą przeciw zamachowi
Rusinów na kresy pols ie,· przerwała
zjazd i postanowiła przystąpić do walki.
Delegacja warszawskiej młodzeiy akademickiej stworzyła oddz'ałsekcji warszawskiej, który walczył b.nrdzo dzielnie.
Z liczby 15 ludzi, si:-.łada}ących sekc;ę,
siedlniu-Gdnioslo f;\ny. W miłJ.l'ę strat,
szeregi sekcji akademik6w warszawskich

wyniKnie~" pisze:
•
.Rząd P. M~racze:wskiego i jego dy·

.

związku

Filipmvicza lisht zapanowała w m;mst~r
juro spraw zagranictnychkonsternacja.
Prźez;dzień cały do 'późnego wieczora
odbywały sh~ narady, któryeh wynikiem
miało być ogłoszenie urzędowego komunikatuw sprawie powodów dymisji p.,
FJipowicza i skutkow jego rllbHcznegJ
. wystąpienia. 'li ciągu, dnia do ministra
spraw zagranicznych udała się delegaca
wy~szych urzędnil~6w ministerjum z proś
bą o wyja.śnienia stosunku p. Was\lcwskiego tlO p. Fi1ipowicza i o zapo:;m~nle
z kierunkiem poI.tyki zewnętrzne) gabme ...
tlj. Prośbie m~ się stać za-dośt_

Z Warszawy doooszq;

.

. ~c:oraj ogod!:. 4"'~ł, pp. do. hotelu

łlB~llfhOl. przy~ył
-41VOl~k !'ł 1 ettiecklchl

fCamocH,d~m

kap tan

I\naf .'Ss, w tow.trzystwle szofera.
.
Oświadczył 011, że jest delegatem g> n.
Mac~c..ilscnaJ a przybyr w celu przt, p~o'lll1a
(bema % rządeltl wkowa{i, co do '6wob d . .
nego przemarszu korpusu Mac Keuseoa :z
W~ile.r do Nielzdec p(ze1.P~lsk)~

Rewnlu~ja
niemiecka zapie~ dł.
· filą ze rosYl s U8.
--

Daw~iejsżyposeł rosyjski W Berlinie
~offe dV:1ió~ł !zdjotełegl'afl C Znie Haasemu,

.. eda.wał p!emąe28 t(!nŹ.l1e!SZemu mini:..

straw! Bar~howi na zakup broni. Bartb (}o.
{,' yllał ~llkaset tysi~cv marek. i Joffe z

dUlU~ stw~erdza swe współdział'Hli-e Pl",'
ZWycł~stwle rewoluc.:i w Nie.mczech_
'I

Pahst wo

b::I;~z ~w;ckie

f!I.
1 •
- R
• i1 e r ł l n, zeczpospolita brun-.
s::w·c.ka 1est Uszc:Łęśl:wlo-na rządem
holsL~,\;vic\im
sldadzie:
~.
d tw nast-ępulA(;ym
"t
· - 'rez;{ en ero jest krawiec, nazwis~ cm MerHes..kt61''Y wyznaczył sobie
p!acę 70,000. mk. r01::znle. Kasa' pań5twowamU51 mu. wypłacać cod~it::~'nie

ran~114

mk. . NmisŁrem

oświaty

roia-

·KRONIKA.

-

Ilebożeńatwo dzit;kc&ynn...

U~ządzone wczoraj

o g. 12 c')1
po pOłudniu w kośąiele ~w. KnyŻJl
hożefisfwo dziękczynne z·· oka:zji'
bycia Wilson~ do Europy tlłnll'o~Ii'Ml~
tłumy osóh, .między niemi
cieli r6Źt1ych mstytucji. It'APN'Jl'JlCl

<;ec~6w, kt6re wystąpU, ze

ramI.

Przed l"Ozp~zęciem
mowępo"vtalną ku czci
głos~ł z amhon" ks. RubuB.

d vie l
W=:iak:
k.im
m

.

J

Ołtarzem od·pr~IWiI[;i
Z

Podczas nabozeńsfwa cb6r

puy kościele Św. ł\J!lZy:;i~i~r:"1I
k\erow~:;-twiem- p. Kuleszy
,!,s.zę sw. Grabowskiego .0

rymy

. swuda , a ch?.f sumowy.

pod

l?raczkę, ~, bardzo .. burzliwą p. ~qruby. Odśpiewał .. Boga
~l'~~SZf~Śclą.Dtre tOlc:m policji jest . Malca l .ZdrQwaśM04rjfi,,~ał
~O"'i"ll'~, rit6ry pracował dotychczas. wlopoiski.
.
jednej z· f"bl'll~ brunszwickIch. Prez v " .
Po nabot~ństwie lud
.Bote (;0$ Polsit~c«" .
nowano,

JI

t

'STRA~
-Zpo.dy łtelep'zf.'ł 81,869,15 mir.

Ministęrstw1!ł ~zt

i telegrafów za"
. wiadamia, te z dniem 16 grudnia ani,
'tnarkinlemiec:kle.. ani 'Pocztówki b~
'naddł"ukw .,poczta poiska" ,pnyjmGwane
. llic .będą,. natomiast po. dniu 15 gł"udn~a
nowe marki pocztowe i pocztówki sprze"
,dawane Ib!·:ędą we L wszystkich urzędach
pocztowych ora~ sl!i:lepach tych, tylko, ł

'-łól'e otrzymają koncesję·

Od dn. 10 grudnhl 1'. b. obowiązuje'
ł'Ówniet' nowa taryfa telegraficzna:
1) za krajowe depesze zamiejskie
=. każdy wyraz nie więcej jak 15 liter
liczący 20 fenigów- najmniej jednak za
iednądepeazę 2 marki;2} za depesze
-miej'scowe (miejskie) za kijŻ<iy wyt'~O
fenigów najmniej za Jedną depesze. 1
markę; 5) za depesze do państw ościen"

\ażd~hl0

wył'a~6w

łub

napoczętą

cwęśd tychże. za dalsze wysłanie diPaJSzy pOGZtą Z5 fenigów markami.. poczŁołlemi na depeszy nadanej, ł:ft s~~rócony
adres f-el",grafi<:zny100 mał'ek ł.'ocznie,

GO Nowego Roku zaś 10 marek, Pokwitowania na nadane depesz~, wydają
się na źądante i za łopłatą 25 fenigów
ód depeszy za depeszeJPUn-e (term ino·
.we) pobl'8ł'tl się potrójną opłatę. Agen"

191M:rfł8 mk.,
n:a urJ1ądzoo ekweBty
doebild sdem wynBisł

I tego wydatkowa.no
a,89S,'Snmk.1 ',czysty
71t B'68.65
mit. Wuelkie oOl'Mhunkl i
akooat>rjli kwesty L,O. R. O~ .'przesłała
VI tyeh dniach ·dCl R. G. O.
.
•
:te ~tuw.wł'aśc. zakład• • kld«..

Dap~!fch ..

Zarząd Stow~ zawodowego właścicieli

l"

nych za katdy wy,azpo 50 f.3nigów
113 jmnJej Jednak .'Za }.edną depesze 3
marki: za odpis depeszy po 1 rnar.ce{)d

RSJIlem ŁÓ.11fR.3. RJlda Orie"

kU:Qcza Ok.r~Qwa. sębrała

fakładów kulinarnych m. Łodzi tUl posie...
d 'enlu organizBcY}:iem ukon'StytuQWal si.ę
jak następuje: Prezes p. Ma(jan Bawarskt.

wice.. pr:z-es Nikodem 'Papttdfim,sekretarze W. O~rbieki i W. Rakewski. skarb..
nicy F. Wężyk i B. Wiśniewski •. r,rogpoda..
rze lokalu F. Sxneike i M. WoH, bez
mand.atów W. Rydz i Zabtocki.
(a)
.:.. Z Pf"%ytał'A:u et3~c6_ ,jkalek.
Zwyczajem doroczl1ym.wPrzytułku
starców i kalek urządzoną będzie w' poni~zlałek, 23 b.m. o godzinie S po poło
chóinka.
Zarząd Przytułku pr czynił starania U.
Komitetu I\ozdzialu dlleta i mąki w celu
otrzymania mąki })Szennej i ..strucli na
święta.
·w .kaplicy katolickiej ks. ka~ o1ik
Szmidel odprawi usl. o~eństwo, gwiazdko...
wet a następnie w ewangiehckiej pastor
Gundlach.
_ O odszkodowanie prac. '.-amwa"!'

POLSKA

I

n6w

Projekt

Rybus,. 'Komisarz Urzęt1a Skarbowego p.
PHcer, Prezes Sądu Okręg,owego p. RJs~"
mann. W koiiCl1 redaktQf "R o z VI t) j u·
, wzniósł toast na czeŚĆ Wilsoua, z {)JWC'"
du przyjazdu jego 00 Europy.
-- VUea p"

s..

L.

W:czorcaj tV południe w sali koncer..
iowej odbył się wi~c polityczny, zwołany
przez· PelsrueStronnidwo J.ydowe.
Zagaił p.. 8okolewicz, proponując na
przewodniczącego

Thidkows.

Bła~eja

Stolarsk-iego
.

z

'Vice Ilchwa1ił następujące rezolucje:
1) Zebrani w Łodzi w d. 15 gmdn;a
1918 f .. ih y:iłańcy ludu wiejskiego w Bczbie 2 tySięcy 'Zwolani przez Pol. Staw,
Ludowe, wyratają Naczelnikowi Piłsud.
skiemu najVly*~zą ,cześć i uZBanie za nie..
%lamną obron-ę samodzielności ~olski prze-

Z\'fh~kU :UWtl6nwa:t.O

",'Ch

1eałr,
Z

prae~n'vni ..
kó~ koh:jow.Y1!h. pOWrBcajłleyeh Ob.;eCllię
~ R 8}1 przyjJDtłw/:"e.q" kulej na SWf.' dawne
e,i~nowiab. O H.e !t;!lŚ taLowjj.zf.j~t~. zahc7.s.ó h h jako płlltn~ rt'zetW~.

_

W flpraawh Ohohadu roczfaiicj'
1iJ.1$!&.iqjo.!
.
.

~i-

muzyka i sztuka.

VI myŚl roz1Jol"ządzenia ministeriat>n'e!!o tute;sza rada. l'obotnicza wybrała
następujących pp~ do uzupełni~ni.a ~~
n.iejącej
dotychczas rady mle]stuejlł
Cgapłins!~; Ignacy~ Ce7.sk Jak6b Stefan.

Kośdan E1ward, Lukstedt Wacław, Perka Antoni, Rygiel Dugen'us2:, Stałleft..
b~l'g Franciszek. Wieczorek Wladysław"
W6jdkiewicz Maksymiljan, Wojclechow-

wna krotochwila O. Dregeli .D.:>brze skro..

Na piel'ws'Łem posiedzeniu SKompletowanej w ten sposób rady miejskiej,
które odbyto się środę, 11 b. m' załatwiono sprawęstraiku, jaki wybuchł
t

zgodę

ków

kt6rejzanąd wyraził.

z~5f)okoien'ie żądań l'o~otnł... :
i prac:O'FJnn~ÓW hiurQwych tyly;o w

'na

tym wypadhu. o il~ rade; mieiska zgodzi
8i~ podnieść cenę za pr4d. Na popl'zed..
niem posiedzeniu rada nie zgodziła si.

jony irak".

na podwyżkę ~eny prądu-i Zgiel'z p~~elf
dwa wieczory pogrąiony był, w CIem-

Z SALt KONCERTO~

nościach.

Dzisiejszy kotlc~t symfoniczny pod
dyr. Br" Szulca b~rleie niewątpliwie jednym % naj piękniejszych k.o·l1cert6w VI bie-

podwy.żki przystąpili

żącym Bez()ni~"

,

Kazimierz.

welękf:rowni.

TEATRtJ

We wtorek po rat 4..ty; ",SułK;Jw5ki lt
wspaniałe dzieio St."Zeromsldego CleSzi\Ce
się niebywałem . pO"l~odzel1ieln.
. Najbliższą prerrijerą będzl~ arcyzaba..

~~f!ltldu
PtJlskiego
pr&f)t)wni~ówkoI8jo ..

;tiu,.' w8zystkii)h

wlecz.).

sij

Pru;.fl!twa P~ł8ki.egl} pO$tf!ftDwroS'O wy:słań dE'l~gatów lla trójd~~elnieo'ify Zjazd
w W.ar.s~awte mają'Cy a.t~ odbye l{;bm. .

U. hwal,mjJ~

składnicy

Wilsona •.

Dyrekcja tramwajów zobnwhłi~fl;ł", si~
J;r~.'dfłe z powrotem tych wydalonyeh. któ..
r~, E:;ubia tego żyeeą i 3 mh·Bl~('zI!.e wjn;~4
grodzenia wt\t;yłuldm Iuź. LelewłJl w on;u
dziiłejszyro wyznaczy l ko .. fereneję d.eli.?g41t4w
praoowników i dyi'~kcjl dla ostateesllllgu
uregulowsnig.,twt:stjt
_ a: Pohkiega Z.,;ąz~u pracowu!..
~.1IW ił:ciejowJ'oh.
Na. pOBiefu;q~iu

przekształcenia

na Polskie Tow. współdzielcze handlu
skórami w Łodzi pr'tedstawłł p. Sum"
mera.
Zebrani zgodzili się na utworzenie
proiel~towanego Towarzystwa.
Udział
wynos'ić będzie 100 marek
W jstąpiono z wnioskiem, aby ulicę
Piotrows~ią przemianować na ulic~

I

Poświęcenia dokonał ks. Rybus wobec Uczn~e 'zgromadzonych przedstawicie..
li sr:oleczeństwa miejscowego i prasy. '
Po akcie poświęcenia pr2emawiaU ks.

ZgierZa

Wobec braku wykształcenią politycznelii!o szerokioh mas ludnośoi, Organizacja Ztiel'8ka Zjednoczenia Naro"
dowego p6stanowUa urządzać co pewien
czas odczyty z dz.iedziny politycznoekonomicznej; "ubiegłą nledz:dę przy
ka~ny dochód.
.
zapełnionej sali tow. ..Lutnia" odbJł
Nas;ym pomysłowfm paniom za
się pierwszy odczyt prof. Cezaka na tekwestę- wcz-9rajszą naleźy się piękny
mat "Ustrój' panstwowyo. Prelegem
danko
rozpatrzył zasady ustroju monarchicz- ZebrftlltS mai~ł:ł'"6. tB:lU!WCkich..
nego i reru')likans'dego, dając chal'ak..
Wczoraj,o.db~lo się og6lne zebranie ,-. terystykę m,Jnarchji despotyc;nej absolutnej i konstytucyjnej.
nadzwyczaine majstr6wcecflu szewcDalej przedst~wiony został. ustr6i
kiego, pod przewodni.ctwem starszego p.
konstytucyjny i or~ąnizacia przedstavilWoiniaka.
cjelsfwa narodowego Z om6wieniem syP. Jakuhiec referowal sprawę orga"
stemów. wyborczych.
.
nizacji rzemle~łniRa polskiego, dowo"
, dząc, iż należy 8gitowa~J aby we ' W t'rzys3ły wtonk ten sam tn6wca
wvpowie pogadankę na temat "0 gł'&91
wszystkich m;asfach tworzyły się rady
nicach Polski" (sala "Lutni",godz. 7
rzeJ'fHeślnicze.

cje telegraficzne 7.afwiel"dzone przez
ministerstwo opłacają połowę taryfy
jowych.
normalnej. :za blankiety dla nadawanych'
Dalł;'gaejB prs\towników tramwfljowyeb.
telegram6w pobiera się po. 5 leni..
wydalonycb Z'ł stra;k 19,(7 roliu \'1 marcu,
«ó N.
w tych dniach w kWG:atji odszkodowania dla
_ Pc:uiwięeeni/3 UPMędłł Skarholllii'eQo
wydalony~h b~wBa w milUBlerstwie opieki
Wczoraf O godz. l~ej r o poło odbyło ł społ,...ozne' i ochrony pI ~f.ly, kt6J's f:lpu.wę
się pośw.ięcenie biur Polskiego Urzędu
powyżuą przekazało GBlsgatowi swemu, lni.
, 5.karbowf1!o, który mieści si~ przy Al. Ko
Lełe'~ełowi.
.
ścluszld NQ 14.

---.

~. ęla&tka, kawę

l:Lp.
NiQ <kiwnego. te praca przy stoli..
k~ch szla w. tempie hłys~awicznym •
Bony rDzcbwytywała publ,cznoł6
tak, że pod koniec wieczornicy na każ
dym stoliku: Ruwatyć można by~o spO'"
rą górę marek.
Z wieczornicy 'spodziewany jest pO"

I
I
i

Kronika' zamiejscowa.

naJlepszych sfeł'" naszego towarzystwe,
kt6rę zftnezią łgracj!l, wrodzoną ło
.dziankom :zajmowały się sprzedażą bo-

,Wystawienie wspaniałej s\'mfonj~ JlFa ..
ust" Fr. Uszta z udziałem chórów i znalromite~o tenora O:ery Warszawskiej Ignacego Dygasa będzie istotnie pr.awdziwą
ucztą artystyczną dla naszych wielbiciel!
muzvki.
.
W syrdouji tei-jak juZ podaliśmy-

Ohecnie l'obofni.cV po otrzymanill
do pracy, i mamy

znów swiatlo..

Okręgowego.

ZSą

Sąd Okręgowy rozwa.~91 S'praw~

24. letniel,

Łai AJ:;I1~r oskarżonej
f)

OkoHczm·ści

przekupstwo.

'prawy Sil: .następujące:
W lutym 191~ f. kontroler wydziału dobro~
e~ynll{)ś:i ruMiez, ej .ma.gistratu m. ł..odzi. O<
bowiązkiem kt~reg;) ja!!!; wsdaw?nie ' opinj~ ~.
do) stHllU materJalut'p-o os"b mlt:!~ 'ych WUlSlł{
te

Wczoraj. w lokalu Resursy Rzebierze ag'lłem udział około 100 osób.
.
mlesłniczełł. odbylo się posiedzenie. Ko"
Pozl.Jsiał'f w nieznacznej ilośc!i bilety
(lpłatE} t.8. lao~euie w IizpłtaIach uJ.i.ejsłdch-w,.. ,
mitetu Obchodu rocznicy ZgO,ill K linsą do nabycia od godz. 6.. ej w Jtasie Sali
ko.uywują:c swój.. obowiązek służbowy li oskarŻ$
skiego,podpl'tewodnictwem p. C, Bo"
Koncertowej ...
nej Lai .Ajzncr akons~lltował, że sta.n matalIt
eiwl\o obcej p:-zemacy iza SZCT;eri! ·d~że",
rysław~kiego. ,Pl'zyj-ętote at Wm1JfOje:lny oskarżonej jest dobry· Riedy kontrQ!.
Sezon. operowy W Łodzi .
. nie oparcia odrodzeruaOjczyzny 7Sa na}- waJda tablicy pamiątkowej, ułożony
wyi3hna1',ił 'Z Jaj miesl;!Umia. A. ofiarowałn
.3 rb. :z prśhą _)teby .kontroler wydał o
szersżych masach ludowych. Dai~l ze.. przez adwokatapl'zys. StYr.u.t~owskiego.
Ollili'1ł pnhka 5 W ~1'8Żaw\' :r.• zpoellyna
Opillj~, n:a podstawie której mogła. by hyć ..
brani wzywają wszystkich chłopów do or·· A'st ten napi3tany ma .być na pergaw ~wartel;: dnia 19-9il .. grudnia ~zf>r'g
wolnL'n1} o!l opI ty za. kuracjI}.
~n~zowanja się w Koło Pot. Sto Lud. aby .
.
.'t
R
mmłe~
przf!rlstnvif'ń operowy h, na który Ełoią
Oskl1:riolI1t. fin. sądzi'i oiwlad~zj'ła. ..w ~"
fi 'gromadzie tworzyć połę żną S1 ę· ' ząPostanowiono przemianować Re,.
kontIolcel'.,wi Hsl1dewiCl':Gwi 8 rb. jako ezęll
Slię najeamia;aze i nąjpopularn\rj ZJ arerdowi broniącemu interesów ludu polskie..
8uł'sęRz:emieślniezą na "Dom K!liń..
nal-otnośni €zpitaln.Aj, t.ąoa.c. te nu ink&m.1e.
i:łzieh l'nU-ZYiM1UJ.
Sąd po ~badunlu świadka. Halkiewi'llza. z ..
go lud ten okaże największe popArcie-o . skiego".
p Ó ~ tegłł przewldz lin~ &1\ występy
zn«.nia którego -w :niczem niezQstn!y zson:wl...
, Wybrano Komitet wyborczy 00 seJ.utuW .sprawie przemianowania ulicy' cal g} ze3połu bnlstaw<:'go opery Wt\l.'ilz' wne. bi.ol',!c p<.d UW(.lgę okoliczności ł... godząoe. :l$
z: PoJ. Stow" Lud.
Widz~ws~.ieJ na' uH<:ę Kilińskiego t:-~e-' : ski e1 Jl6ił W()d&łl luletmiiitrza PiOtra Zet..
oskal'żolW pierwszy rn2 Zlul.Jiluje się pod l'l.\Od~
Poczem u'czestnicy uformowali ,pochód 'Zydium Komitetu zwr6cil{) się do' Ra~y
postanowjł Łaj!? Ajzner ne. mocy § 149, cząśójJ
L
ch.
a.
i 53 k.k., omdzić w nrenuie .na przechtg 2 t'fJh!
który wyruszył ze sztandarami narodow~
M.ejsldei.
.
Bilety są jut do nahycia w cukierni
godni iskazac uo. zapłacenie opła.t w kwoGS
mi, cn.orągwją 'Z Matką Boską czerwony..
Zorganiwwaniem .Dnia 'Znaozka"
Gtlstoms!i iegfJ pr~y lIl. Piotrkowskiej.
lO Jlla.l."6k.
mi sztandarami z P.P. S. ulicami DzieL..
zaj~a&ię specjalna komisja. Znacz-ek
nął Piotrlmwską i Benedykta przed gmjl(;h
będzie z podobizną Kilińsk'iego.
l\omisarj;Jtu rządowego łódzkiego, gdzie
PnewodniczącY'lakorrrltnikO\vat,. źe
@+*"
wręczono ucbwały, zapadłe na wiecu, ke...
zam6wlenie RIi gipsowy biust Kilińskie",
BlIsatrowi rządowemIl p.. Remisz~wskiemu.
go w cenie 12 marek przyjmuje prezy- Z Koła Chemików.
dlumKomifetu. •
...... 8 d
. Ostateczr.y termin składania list z
Dziś (w poniedziałek) o go~ . o.. zFhranemi of.iarami Oznaczono na 15
będzie si~ po;;iedzenie K.Ch.
okręg, obejmujący
Ponądek dzienny: 1) omowienie ar...
stycznia l". p.
Łódź,
wiadomości, że:
lanizaeii; 2) zatwierdzenie ustawy; 3)'
-.. Z"-ZłliIiIZłlInie "aJucz!'sieJi.. '
Iłosunek Koła Łódzkiego. do. jut istnieją
Po przewodnictwem p. Kazimierza
1) w) b 'TV posłów do Sejmu Ustawodawczego odbr;}dą się w dniu 26 ~tycz..
ł:yth Kół w Królestwie.
Papisł!, odbyło się
ogólne zebranie
nia 1919 roku;
,
- .związek pr'8Cowników bank ...
Zrzeszenia rd~uczycleli szkół początko
2) gło.Bow"-inie oubywać się ~dzie od 8 godziny rano do 10 Wieczorem :bez
IQch.
.
.
wych.
przerwy;
Odbyło Ulę tebNllia pncewnił~ów bl:inNa delegatów ~o komisji kwaLfika"
a) miasto Łódź wybierać będzie 10 (d'desiędu) posł6w;
kowJ~bł,''lła którem wybrauo. K~illi.j~ d~3
ąinej przy radzie o1:ręgowej 8~kołnej
4) zl!łaszanie kandydatur poselskich p~zYlmować }będzie Przewodnicz~cy
łllowadz9lli.a d.aIS1icJpraey ao utWQUenl8!
wybrani zostali pp. A .toni C if;!iel, 'StaGłównej Komisji Wyoorczej na okręg, ob~jmuiący mias10 Łódź, co:lzien ..
Iwiązka bankowców.
nisław PHa-chowskioraz panny Bruz" _
nie między 5-7 po fjołJ w bim'z~ Głt.1wnej Komisji· Wyborczej przy ut
- Z Palllli.kiej lIIaęiell"zy SzkolBej,.
dzlńska i Wosik6wna.
Sienkiewicza 3, najpóźniej do dnia 9 stycznia (włącznie) nn9 I. '
Wybrano.Komitef do prowadzania
Wobec n'~i'rlJybyeia ust~wą pnewi..
5) Główna Komisja \r~ yborcza na. miasto Łódź składa się z następujących
dzianej ilośoi członków Ogólae Zabranie I-go sprawy o poprawę bytu nauczycieli
członków: Przewodniczący - Prezes Sądu Okręgowego K. RossmauIJ,
szkół miejskich. W skład tego Korni ..
Koła Peiskiej Maeiensy Silkolnej w dniu
Z<'łstępca przewodniczącego - Sęd 7 '" Okręgowy K~ Giedrojć, z WyD ;rów
tetu weszli
Loba. Braun, W. Jas:fi ..
• wę7,Ol'ajszym d:o sKutku nie dOiZłO.
Lódzldej Rady Mi"'i~kiej: J,n S" .zy cid i Aleksander Alkon RU5Sfik,
Ogólna Zebran!a w dl'ugim t_minie z . s~j,· Buncler6wna i Bolesław Pierzeniew"
nraz z wyborów Z;vląZkÓW Z~wOdoVr, C:i; Jan Nowosielski;
,
ski.
tym samymporz.,dklem dziennym odbę hie
6) Główna" Komi~1a w yb)iCZa na miasto Łódź urzęduje w biurze prty u :cy
Celem dokonania wyboru Komit~tu
tą w lhw'B Ltdewym PneJas 84 w dUłu
, ~ieJlkiewicza.Nł! 3; hancelarja czynna codziennie od 9-2 i ołI 3-6 go..
w~boł'czego.' do łKQn~tytuanty post~~lO'"
81 grui.hitll o goui,,7 wi~~Grem tez wZłi~,;.
. dziny po' połudntu;
~
WlOno zvwlać na dZień 18 b. m. ogome
• n na ilość e~cayeh ed6lików.
7) miasto Łódź podzielone. będz:e na obwody wyborcze, obejmujące nie wię ..
zebranie członków.'
'cej jałt 2000 mieszkańców katdy, przyczcm na ka:tdy obwód wyborczy
- Rezultał k •••ty .iłatujcie dziecl-.
będzie wyznaczona miejscowałiotnisja wyborcza; o składzie miejscowych
- Wie&zo1"uica.
, Po obLez81HU 'fHtitatu wielkiejkweBty
komisji
wyborc.:.ycn, lokalu i godzinach urzędowania nastąpią należ:ite
et91ntl·k~l;)Wt>l p~il hi1c~mJlRatujcJe «deWczoraj odbyła się kawiarni Orand~
ł
ogłt:tsz~nia.
d" w oh~~u Md:zMm 'Sc$brauo tumy '1l1l!~
Cafe Wieczornica na rzecz wigii}idla .
Łódź, 16 grudnia 1918 roku.
~uhCf:W ptlWiEH' e -łódzkim 24,22:8.26 mil.,
żuinierza polskiego,
.'
:w bueZUł.iio.llIl ~J1663,l:I7 mJt.,orpwłaakim
Pr;;y 16 stolhsach zasiadly panie z
liiifJ1
~BZłe
=

Ołó

na Ko isja

do Sejmu Ustav/odawczego na
podaje do publiczu,ej

yborcza

nliasto

,p.

.
1

I

v

o,;

~

S T k A

fi

8.
9.
10.
t i.
12.
13.

. Cz':'tnow - Vberman,
Steldo"7 - Nachamkes,
Snd:mow - Orimmer,
K«tmkow - Kac,
Dan - Gllrewicz,
Liber - Geldsin,
14. Gorew - Gol jman,
15. Mieszkowski, - Golderg,

"szuarwo.

f)fth. A" ~lrofO!ł ł!tUl Y.w Kouhmtynowie
ja'kit mth·~Ysn.a. W-S:rł94łs;cy' do piek.arni Bole-

$lawa f{auao{.r.lws:kil6;J9 ł aap1u.ł &;10 ezy tu jest
'pie;;'ltl"ilHt., Il: kłody łid,owłedsilulO tJł\1 twie:t'(}.zll:~eI>. ~1łi'~xaJ wYffi'rt.~
ltodakoWIJld Ilprzedaje
pl"lElla:-i'o.;J.uy 6hNl~ ~ieJ Il1\Ś w8kallUjl\6 na
klika .,:>6hanlt.6w :t&łQ>ba. ht:łąoyeh Ulio stoI., kasal jG sobie' ~.ła.d..
Pyi-.:.n1• .IM J'akłej l'"dstawfe opierll swoje

ae

16.

te jEtst ta.jnym agentelu

ir§d&lJl~ p.owłMslłlł,·

~

Q~I'W'od.dw

O lichwą towarową.

w

słiyczlI.iu 19-1S

l".

lliezn.&Di sprawcy skrit.

l!1tł~dnu s~ndzionę

rdtl$ilitw.;ę..

Bie hmal:l J

.

bllchdtGr(1m., spo-

-

lViec

U

·,1

z~

m, aby

~

TO i OWO.
HUmKl. nuów ułudD~hn

tłe~i1wJ
Skład

5.

" RO;jj.

Zwowj?W -

te ObS%ilty Litvvy

fi.

:pnloionycb, o doltOllauie w ulfubi1tYCZllyUl
pt~rząflk~l "spisu wszystkich (obojga płci)
nU8szkancoYJ swego domu ł urodzHllveh do
rlnin 16 gl~udniu 1807 ku ?Ilacznieł
. Spis l:!!II~~iy 8})Orzlluzić w ~iągu. ;} on!
wcdlug Jj lZPJ 110dtlucp:o wzoru l {lo;;.;'tnrczye
aHj póinie,j do dnia' 18 h. In~ do Odrl.zitllu
\ ih·e8.o\vego przy l\lagistraoie In. IJodzi
:'{n~vy llynek j'i2 l, I .. e "1)" w cr.łlsie od
~ i }lql rano do ;3 i })61 po pot
ł. Burmis'łrz

m.

~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uh..' a.__.______ ........~___..........:.... _.. _.. _.•....~_N! dorn u ....... _.............

ukończem

nauki.

Zwolnieni w ten sposób

_

ze -Sblt11

zatrzymuią swe legit'macje wcjskowe

historycznej,
są przez
do Pol ..

przeciwko Ta...
przeGstawi-

sobie

"
-~~l

~I
złozone w Adm. "Straży' Polskiej-• >1
Ucz~nke z n kI. I~~o Pot Oimn. J},.;ł

Pętkowskiej, z powodu Imienin ks.

polskiej
krai~ przez Polaków, w czdci litewskiej
przez..... Litwinów z uwzgkdnieniem w oba

sińskiego, sładaJą

miejscą'łJych VI części

,

*

",~
-'-~

najbiedni~jszych do rąk ks. S;midl1t\ ~

Dia

Zamiast kwiatów na trumnę przed"3ł
wcześnie zgasłej ś.. p. Jadwigi Kopczyńłi.~
sklej M. Bartoszewscy mk. 20.

Rozkaz.
Młodzld poi~lu 'zawsze wyróżniała
duchem ofIarnym, płynącym zgłębo ..
kiego uczuci, patryjotycznego. I teraz, w
tej chwili wiekopomneJ, gdy. na krzywdzie
mUjon6\v wzniesiony gmach europeiskiej
rÓwnowa~L politycznej runął, kiedy Ojczy"
zna zchwiona i skuta powstała do ~ycia
nowego, m 'odziet polska nie pozostała

się

w \ła'1ie O'czvzny.

01~;Li

23 mk. 50 fen. na skal•

na rodG wy.

wypadkach' wietscr:iwcśd narodowvcb.

<;rłur:ha n.l

.

fat . ;~

ko dowód, ~e zaiłuiyii na miano żołnit\·t
uy polskich, składają natoDua.st ekwiplł;l
nek i powracają do szkół.. ••
Wobec rozporządzenia Min. oświel';ł
Publ. () rozpoczęciu zajęć szkolnych w k,~
VII i VIII dn. 13 gr. f. b. polecam natycht,:~
miast wykonanie powytsze!g,o rozkazu do,;i
wódcom podległYCh mi oddziałów. ·;ł
O s j fi s Id m. p.
:,
gen~rd . podporuczni1t.,,-~;

lia Skarb !Marsdowy
Na wiecu Zjedn.-N&l'od-:-:Wdgo
w dniu
łódzkim,

a

odilyty1łJ

lifłGpada f. b~

pp.:

w Kazimigrzt1 pow,
W. S'ępień, W. Milt>Z},3rek. it

SZYfhowicz,H. Cybart zebrllli (.Id w:tl,'OWc
ników Mir. 331 któr~ to Bum~ składają Da

t5kl'b l'hrouewy.

.

~Q&U) il i1~liI]M:XfK ~$C~~~4! EI"1M~

Zobaczyć
nie ;2a~adzi.

Resztki Cegielniana 4h&~~~ c~olo taniej n.c.zw.

I

. Mam zaszczyt
.'

:nÓ1

zawiadomić mo'ą SzanO\'iną Klijentelę

tanio

9

I

ró~nych RE52T~.~ na męskie i damskie ubrania: na palta .

nueSlęcy był zamknięty,

Jest ano..-u

cJ%yn!lły..

. podwórzu, 4 dom od Piotrkows'.iei.
;

EmEi*+iF

i

5*6

SJiód:nh::a:ii> i ~S1HnSaie

lIlk.50.-

50 murek nugrodyl

I. Otrzyma odci:-wca następuji\cych \okilmen·
tów wadmin .... Straty Pol!F jej«.
Dnia J2 b. m. wieczorem zguDił~m w ru
lonie opakowane dokumehty:

J.

t::ąnł.l"ł:llt.t

uziea"a""willjf

.Z,.'W~dyll

iI

2. A.d

P&dij.łWCY młylrn~ ,,~a'l><l!:,dy·

9miny

tażysko.

powiatu

ol-d

l

I
i

~;;.;:łlf\łba

Er;ez:ńskiego

Ed. Gehrin;;;

"Und2fW80d", łtRem~n6tonH
ul\Onlmen tal" y
,.,

j'

_maszyny' do jJi~ania polskie
lub rOSYjskIe "')ie. Ofertv

f iśmlenne
z .;, 'ienieniem
s\:t!temu i cew" Krótka 5 m 12-

~~~~~~mJ

Zelówki

Plus:!t~wo

palta mk. 690.pa Ha
Zaki~fLa da m&~de mk. 75.Dam:s~ie

Cegielniana 43,. w

U'I!IIagnl

G;#"§f3WTrr2zmWi;-'S

1i5,m5J"

Cela,.

sł8,fe

:e

ufJ.3

fiłuzki

.'

.

Sp$l2r;ie ~:;lmgQl!",nowe
mk. 180.n2:iedlllil!U~ g2\.i'nU:up!d
S2m1'.!CheB i RQsner,

,.

Łódź,

nOSIuho . do gazu prawdziwe
Aucrowskie prz~dwojerme
poleca

la

łUI

E

Ił Pi~hkowska 146,
róg Ewangelickiej.

Na Gwiazdkell
':!'!\

gt~~

yroby

F9cłr:r;~~~

"

e.

najhmiaj Piotrkowska II! 38
ok~cla Futrzane od 1000 mk. wszell{le re::erarcje ha me seu. 28-1
Mi'

jedwabne

okazfa

I(ARBIDO\~JE LAMPY
.Palniki oszczędnościowe
fi'

moina u

l{uplć

SZ!:!riu!~~d2 ii R02!lM!!PS
. Łódź, PiotrimwsRa 100,

że skład

l ",na kU,~chy~ ba!owych l ~ałobnyc
to"Ya.rów, a także t!"ykota:ty,
l\C{ft~n~\f, halek 1 na !artu~by, chustek l mnych towarów, ,.t6ry przez

.\

Skulskia

śr,edniclr poniuj lat IS·u do

'

t1

I

Łodzi

wydało rozporządzeme o wyłącza
'lit! zę shtżby wojskowejuczn~j)w -'szk4

WOjsk.

~'\.ioł!r';",~wska UlO, r6:;j p~'l\~~~jj<$.2fdli
, próczślliadań, obiadów i kolacji a la carte, pdcca znane ze swej dobrotl
~ W nie.Jzhdę ii C:łi:warf.~d FLAci~.. 1 --=.~
Podczas obiadów i kQ,acji pt%.ygrywl1 muzyka.
~
. Kuchniapo:l k;erunkie~ plerwsz't'J ::dne o kucbmistiza.
20-1

g:

Łódź, duh 13' grudnia 1918 r.

. .
. Licząc się z temi fakta~, lVlin. Spra; ,

Mleczarnia .,Wrzos"

Cfll~m sDorZą cnia 11st wJ~urczJch
do S~jmll Ustawodawcz~[ij
,v~y\va się niniejszYIll właścicieli, a.rlmini~ti"(ttGrów i rządcó!N wszystkich nierucho. lu()~ei, 'lV ohrębie nliHstn Lodzi (wt'az z
przylączonclui w f. 1915przedini~śeiami)

z .naul{1

17 BieHNU'iinów" 17 tydów, oraz tworz~nia

zal'2ąd6w

Szosta owski wyjaśmł zgromadzonym

ł:;czności

wr6c~.

Wre~zde do~gano ~ię w myśl pro..
łektu Komitetu P,o}skiego w Wilnie powołania tymczasowego rządu, utwor: nego
pn:ez całą ludnn'c~ na. padshwiestosuriku
fr Icf ntO'f:ego: 33 Pela ÓW, 33 L!twirłÓW~

cele samoobro.ny pols;\;it1j.
W rezultacie dy51i\lSil uchwalona:
ttMy w!Jśćjanie ziemi wileńskiej w,y ..
jawiamv naszą n:etJómną wolę,. aby
z~em;a nasza, ~.tórą w przewainej liC'.~b>', Z~mie37.~uk:~:-!W i
i~'6rą. potem

Abfe bu';!,

zaprotestował

Wiec

po zerwaniu

szkolną jut mot-e nigdy do niej nie pol

cielstwo kraju.

W WJMe t w sąli "Sokola" odbyt
d. 1 grudma zjazd włGśćjl!in, w liczbie
156.. N& ź)eidzie tym zor!i!anlzowano
"Pols;.;ie Ziednm::zen,e Ludowe" ~
Przewodniczył zebr~niu
p. Leon

C:.done . • Zw. wo;s!:i,;)wych Polaków

nowego n:ąuu _rosyjskiego so..
i~HstyczneJ Respubliki:.,
l. L·'nin - Ul;aaow,
2. Łunaclar~!\.i.
.
3. Tractd - Bronszfejn,
4. Kamieniew - Rozenfel(3,

przededniu otrzymania świadectw dojrza,

ł.. ści,

~l większości zamieszkałe

rybie, któta uzurpuje

dane: Araaz:';iewicz z Rdibm:na, Jan'
Ardszewski. NJ1Wicki z Za:il6rz8; El&'
mont, Nachimow~e'Z,Ż:!liń$.;:i oraz z in"
teli~bncii: Staniewicz, Stanisław Brze"
stowski i ił8i. prob. Kulesza.
J

Lm

rządza niep<Jwetowaną szkodę społeczeN,
slwu, odrywając od nauki ;tych, którzy 'Ił

dr. Vntold Węsławski.
Przemawiali kolejno p.: Aleksander ZwierzyflSk1, Zygmunt Fedoro;vicz, Mieczysław

. ski.

w Wilnie.

-jest nieodpowiednim m,lterjałem . wojsko{
wym, ~ie mówiąe jłl~ o tym, te się wjl(

Prz~wodniczył

Osk!lr;;.1Hl.Y lłłło sądzie przyuał 8i~ do winy. ł
S-trl Pl) ~be.ą.~lltill hvilldkbw llłl zast\dzła r{)7.- ~
.n.'z!łu~1l:hł pt''%6eiwko UlIAmh-l'uemu. rOd"6.s'T.~' ,
ra (!tl-n :li d. 16 maja 1917; a<luu., Uydl . artyku·
Peri.:owski.
~ skauł U@ssyca. na gr,' '.V:~ W kwneie 500 \
Program nowopowstając€!go stroń~
Kt. z umianl\ 'W ri!.zie llemOi:iłOioi Z&pb.'~'Hlia
. m.i.' B!~ 1tI'00ZtU i na. :/S&k::!:';; eu.ia. Q\j mk. apł:iA.t . n Gtwa odczytał)' zref~rował inz Teof.l
.,iowy'Oh.
SZOPal. Następnie przen1awali gospo"

l

jednak za sobą smutne następstwa. Mło
dzież szkół· średnich Jnt choćby ifizyczniI~.

krzywdzie, j6k~ nam się dzieje: nie
chcemy rządów Tal'yby, nie dopuścimy
tło oderwania nas od Polski".
Polskie Zjednoczenie Ludowe bę
dzie miało swych 5 przedstawicIeli w
Komitecie Polskim. '.
.
.Wlec .narodowv w Wilnie.
Z Wilna komunikują:
W niedzielę dnia 1 grudnia w sali
"Lutni· odbył się pierwszy od 1905 r.
publiczny wiec narodowy. Zainicjowała
go Polslul Liga Zjednoczenia Narodo"
wego.

kt6re

Litwy.

włoścjańskf

Uczniowie klas wy-tszycb opuściH' szkoly
i wstąpili do wojska. Ten Cly.:1 sam przez
się chwalebny i ofiarny mJŻ" p )ciągtiąĆ

braterski stosunek,

ludneść polską, były przyłączone
.

pod sztandary wolska narodowego.
I młod:zid szkół średnich nk!: chciała
p(}zostać bierllą w tej przełomowe! chwili.

~. Engiel,~Zbhtniew Jaęiński. Stanięław ey.;.
wiński 1 Antoni Kleniewgid. \VL~c uchwa-

Komentar:za chyba zbyteczne!

LipS,.yca. la.k wynika
li e:Ml18,l cllIny. za~:łaocn\!!j sa uie, są pr3e,iml;:- ł
tem &udz t'IUh g<ł U:iytkn. l1aywan)' In i "rzeg
t,f"ry

50łncew -

Piatnickij - ' C' win.
Abrartmwicz - RejllJ
Zwiezdin - Wojensltejn,
Kapalin - Szternbeig,
M:1kłakowskjj Rezenblum,
Łapinskij ........ L~wlnSGn, .
Bc,btow- ,Natatl.fo~.,~
Firsew - Rotenbdlm,
Garin - Oarfild,
Aksdrod - Ortodks.
Ro ,zal - Chaim,
P..tni Kołollta~

~-$5.

i1l Aby.unowi LiP'ł~,eGwi Si) p~ spodni. Przedachany W' t>al :&.JHlL\w1& o.karto!),., jako Jlo·
8likedowauI 'W dni1;ł 1 llaiLJ!\- r. b. pr'.ll~d sęd!d~'

091;a~uy ~ .Wvd'l jest
cłnła.li!.t u.g.ly aliJ hll.ll\l]ow"t

Sobelson,

24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34..

\

thu!elCym ~HlfltJoktllf1.ze2:n.;,ł', że apodnie I!lkrliclzkv~e n 9f#8-'.!i lr.tt!plł l ł peJ rdm temu na 81:1mE} łW rb...1\S:y t."oO\ł lltł ulek z,nrobtć",
.

Łurie,

23.

26.

obowiązku, rzuciła naukę i zaciągnęła si~

Dla siebie jednal~ pragniemy sprawiedlhvości i podnosimy glos pneciw~~o

20. Głazunow - fon Szultze,
21. Mariynow - Plkor,
22. cze'nomOr8ki,j~~Zerwonomordik

nie potrubuja.
, Olua,.1'fAlit.e lt)gltyolaCjt;\ przez Polaka. okllsały ~ l.,.;hur. 01\ wolny pt'llsjazd tramwajo wy
drug. i:l;rłn' 1Jaś.wllldCllen i em, żaR. pracuje w
WłUBZ'H'*'Ch łr$lejo vrych.
.
OfSB:iinOlly .ni~ prayzual: ię de winy SIl!d.
skaruJ Polaka. es zamknit}oie '\T wir:zl~nill na
pI."Y:eei\$ 4. tuieGięey. lie~ąc na pOPll:0t kary zaare:nrlKlwa.nie 01ł. 25 marca. do 2U kwietnia 1918
tu' LIlIp!fL(;l!ln§EI kos2Itów sE)dowyGh, i na. w· Pł.J. ty
Wlewoel., 20 .mJr,
.
Sąd OkF-ągOWy rozważał 8p'raw~ Abrama.
Lips~yc!1. la.i 46, oaka.tżoiH'l-'P>
I .m4Dych

-

OpustoszałY wyłsa zakłady nauko.,
młodziei w~zędzie wiedziona pGczttciom

jaki od wieków istniała międ~y Polską
i Llhvą.

Pai"wus -

19. Radek -

e....

aga

Łar n

chcemy utrzymać

Oelfandt,
18. Ria:t8Bow - Goldenbach,

'17.

po.;":~ _Yl!L\ll,a,lI14'!j i g'rozit a0kw~strem całego
rłee'DYwa. ę Ue b$Ghen:ki to nIe bęą mu dane.
J'ak0 ';!owoay że Jesi IlgGntam, prsedstawH
te fe głty,li!UłocJa.'
KkRIy WBI'i B. .prowadziła. I1IlJtlldarma, to
Polap; }łO"Wt..ł:iUd. t& j$st ilU 3 lata tajnym

1\' A

swym uprawiamy, nte odeszła da LitWY" ale razem z Wilnem byla.przylą"
caona d0 Polski.
.
Sąsiadom naszym Litwinom tyczy"
my 08.-iqgnięcia wolności. narodowej na
zi~mi litewskiej. Z narodem litewskim

6... Marłc:w -' Cederbattm,
7. Qalledti - Finrsteubtrg.

•
f'"d. Ohęg&wy r6-1ł"Wda.ł r.,ra.wIl WojeLeoha
-hlak. 2t) 1. ~il1'~QJlego

~."

P O L

Dr. S.

Piotrkowska 100.

.

le\4JkowicZł'

;::ł

Cłl{lro~y skórne, weneryczns:ł
ł niemoc płciows,iJ
~Gruiita"łyntl~S~3 ]i I :'!!

Przymuje::

Od.

II

Panów.
9-1 i 6-8.

l

(ld

,~

Pan~

godz. 5-6.

l

,ł

:;1

OgłosZenia drobne. 8

B~uraHstiKa'

2.

prak.'yhą

Pl5LlI

1

b,egle na maSl:.~
poszukje p~sady, Oferty pod ItBi1IralisUłl1?~
w Aom "Slra4Y Polskiej. .;{;
u Oigebran.a
-romów. Oferty z podanletil
reny w Adm. 9Str=,z~ Po!sklej" ~o<i s~

Kupię ekcykiope lę

Kucharka.
..
.

~.

1'.1

QoorelllJ

śW'laaeciw'~łI.

mi poszukuje zajęeł~ (~
mieJSCU lub na wyja.zd. W iadoID{I§r .P'oWl

kowska 45 u stróta.

-

.

4.5-1.il,

Mebl' e aania.
rożne. Oraz.
Ulaszun8
"'P~
ul. R.zgowska Nl z..;...t'f~
uU

~I

I

