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••. · .. · RedahnJa i Btłmł~Jltrzcja w bdzf: V IWYIHJIU!# 65 fen. za wiersz petitowy jednoszpaltowy (m 

r trk ·· 1. 88 stronie sześć r.11 zpalt). 
iO OJ1f~18 • Drobne: 10 fen. za wyraz, najmnieJ 1.eo Mk. 

I ł ~· ·:I tladl!Słan (pG tekścle): Mk. 1.50 za wiersz petitowy (str. 4 sz11. 
ł I d h · · l"•' • ' · .·. W · Dr 1r 7 tł1kr1l1gi: t Mk. za wian:~ pelitowy (str. 4 szp.). 
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2. Poniedziah'k, 1t hstopada t9Hł r. 

-Urató\v a wynaueuia w Luniinie. 

no IudnOści Wo!Hi. nie~odleułei Polski. 

Warszawa~ 
Kalendanyt. 

Rocznice. Dnia 11 listopada 1673 1„ Hetlllla!i'ł 
wiielli Jain Sv~ .PQgirom.il ·Turków· .pod ~ 
m{>&m. 

1769 r„ Dowódca moolrle~ l>r&~ . ~ął. 
Krek6w. 

1837 r. W Ott,niowc:acll tfr.Odrziil ai~··A· .6-
tger. · 

Imieniny. D si ś ~ B. W. 
J :11 h' o M:aaciDa P. M. 

WJiazd nen. -uobematora 1. Be1e11rL 
. , w('.zióraj w .n>0cy wyjeohał z W~wi D: 
ne-ra! ~ g,ll'bernat'°'.r v. Be-seler. 

' - ... "' - . ~ ~ 

W.cm.raj w poludn.ie w sali. Tow. by~~·· · 
odbył :się wiec· fulskiej · padji postę;powej, Sllla ·h.J~" ! •• 

szcz,e.IJ:i.i-e za.p e:'..nfona. · : . · ;. · ,.• 
Wieoowi pr!Zewodniezyl p. Henf}'}t BaeylSi (.~·:. · 

w.niej -m.fon.ek N. D.), za &tefom pręzyd;ia}uym ł~ ,· · . 
&ie.li pp.: Henryk Komo, Józef J.:i.blooow$1, ·~ 
die, Ro1S71k-o~. Hu.rJde~ W• lłlskuptld. 

Pierwszy prwmawial · · 

p. Henryk Komo 
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panje wojska, jako zaczątek ncrW:e~~~~ul
ku pieeboty. Do kompanji tych ~w~ą;C:~ono 

, przeszło trr.1sh1 nowozaofE~~nyon. · f, ŁÓDŹ~· 
-'l- , .Na wczorajsżem nnb{)te1ist}Vj~ .. ·~ało,;,. 

, 'Q11em za poległych polaliów. jakhM:ł~JJra-
Yr"Ul•k łó ·k·a ' :wione zostało w kościefo św. afui:r;it§llawa. 

wskiemn ~a bezinteresowną pomoc i sta
rania w sprawach kole,irów-kolejarzy. 

Wśród entazjastycznyoh okrzyków 
na ~h\Vałą nowoodtą,dv;t,tjącej sil:~,;:OJczy-, 
zny I za pontyś]n.(l~f!.:J~olejni~t,"!\'otF,JłOl~kie
g~, zakończono zebranie n godzinie ·a-ej 
wieczorem. ., , A v. „a, · ·' .. .· .. ' ,.li .. K'•·os. t!ri,, 'był. ró'w, ni.e.1i pułko.wB .. i~.,J, .. '·,~.·,·.,·~ .• , .• ,•,,.,,·.~,·.;.·,:.Jis,ki 

' __ _.: , ' fi. swym sztabem, złożonym z wi~szfo 

Wiec Nłezawłsłośd Na .. rod. o.weJ.., . 1·· dziesięciu. ofice.rów wo,jsk polskfi~llł)"]· Ze Stow. nauc:tytłeU chrześt;Jjan. · · , z t • 1:. i ' " Ostatnie o~ófoe zebranie członków StowaQ 
, Wczoraj, o g-0dz„J2.;..ej w :pc0l~dni'.e, •. , drowo nost,.; m asta. k,,,, rzyszenla odbędzie się dnia 16 llstopadn. o go-

w sali. Koncertowej przy ul.' Dzielnej od,.- , Stan sanitarny w todzł obe<ł rz~:i!i:r~~l p;t;0f:~rk;~~zt~{~sn;aj:ti:~d~~~w!~ 
był się wiee polityczny; -z.wołaifJ: p:rz~~ ł dość zadawałnfający. Zacborown1t ho- rzyszenht pomiędzy dwl\ odłamy nauczycielstwa 
stronnietwo Niezawisłóśei NarodcrwE>j. · I roby zakaźn<3 ,;d.arza się mało, c do- .. średniego i elementarnego, które zorganlzowaty 

Wiee ~agaił sęd1iia BHyk, "WJ:ra~ając j' wodem jest. te w szpitrla miei.slU:nt dla się jako oddziały: I-szy-nauczycielstwa polskie-
domniemanie, te !tebrani w zrozumhrniu 1 chorych zalrninych w Radogo . na go i II~gi-Zrzeszen!a nauezyoielstwa. polskich 
watnośc~ p~ze2ywanej chwili dziejow~j~ 300 łó~ek zajętych jest tylko 145, cząe , szkół początkowyeh. 

Wypłata i1pomóg dla rod,zin rezerwi-
stów. ' 

Dziś łrnrfitorjum ob:pvatelskfe nad 
rodzjnami .rez~xwistó\~' zaczyna wypłacać 
wsp~rc~.ja .,;a listopad. Wypłata potrwa 
do soboty. 

Lekarze-hygfeniści. 

·Następnjn.ey lekarze łódzcy powoła
ni zostali 1ia stanowislrn Jelrnr·iw-hy""ie
nistów dla miej~kich szk()J,poeząt~ owych: 
St. Kopcińsl~i. R .. 1.Y.eisłnrrn„ Boi. I\:an, 
I, Caderski, l\I. Fnilówna. 11. Lebensonów· 

· 1rn; St. Kon, Artyfildewfoz, Ługowski, M. 
Mare. 

-o--
uch0Wt1Ją się z całą powagą i godnośctą; i· już w tym chorych na gruźlic~. u·" · z Tow. badał\ nad dzłefmi. 
poczem ~sproponował na pr,zewodniezące- I ś ~ . ,• w1·e6c1· fi P1•otrK1 owa 
:J(O p. Plenkiewfeza, prez,esa -stronnictwa rod nauczycieli. ;; . . l Onegdaj w loka1u przy n1foy Dzielnej ; u J IJ. • 

Niezaw1sło~ci Narodowej w J:,otlz!. . Onegdaj odb;yło si~ teb!'anie·~ łon-. 1

1 M 44 odbyło się posiedzenie ezłont\ów Towa· I· Od czwarku 7 b. m. bawi tu gene-
Po .·· ukonśtytuowii:trl:~ • .ŚJ~ pi:ezydjum, ł ków zrzeszPnia naaezycit-1stwa. ~· , ·. ich rzystwa badań· nad dziećmi1 na kt6f;em, po rał Dowbór- Muśnie ki, który organizuje 

dó którego międ~yińn~·~'.I. weszh pp. Ga-1· .szkół począt1rnwych. Po :r,rpferowa.n~'li' we. 'I załn.twienin zwykłych forma1ności, przewodni- wojsko polslde.' 
st. a~, D.a,·,· n_i.ło·.·":·s•k: f.~ B.J··,ł.yk:.·t.ks. Olesińs}ti, d.r •. w. nę·. t~zny, cll, spraw zrzesz:nia prz,.··P·,.··~,,,:,,.,;P.:.,·. r.·z:~ oza,oy w zarządzie dr. Kopciński wygłosił re- Napływ oohotnilr6w olbrzymi. 
Kop.<!ZY,liski i Stprz~ńslr1, _przewod.niezący . wodmczącego p. Paplsa 1 przedsta~~emu ferat o celu i zadaniach Towarzystwa badań * * 
o' s!~ .. 1·' ... ',,··.'.d·· .• c. ~.'.,·.'.ł,'.'.·. t•e,·.·,'''·.·.!·.··z.,·.;,!'w,,,·.j•.!:f'J·:·ł,.a· ny w' _lee', bę··.dz1~ t~lko' 1·,·,, ł')f21e,,'!· d'elegató' w' P?· Jezier' skieg-·o.· i;',,:,'J3,.,·· rau"'.' I na.d dziećmi. "' .śe1ś~l~e 1i:Jorm~~la~y, bez djskuSJł , 1 te ; na. .biegu o~rad 1 uohwd zapadł~~· na • Mówca. bardzo drobnostkowo motywo- Milfoja tutejs-za została uzbroioua 
}l~zę:nrawrn:ć n!I mm ~ędą ~yJko przedsta-

1
. JlI·m zjeźdzrn dPle1ratów wszystltf~~ od- I wał konieoznoś6 systematycznego prowadze- w lrn.rabrny, oraz· hialą broń. " , 

'1V101el?.; str2~metw: Niezaw~słośc1 Narodo- , dział.ów _zrzeszenia w Warszawie~ ~e~l'a~i li nia podobnych badań, do czego w pierwszvm W miĘ>ście panuje spokój i wzoro~ 
'WiE'~~- ,fO'ł&,luego Ludowego 1 P. P. $.; (fra, l w llczb10 około 200 osób jedh,ogłt>śnie rzędzie zachęcał na.uczycie1stwo, wycbowaw- wy porządek. 
k()Jl1. . . . i . . . . l przyjęli następującą rezolucję: ·,, "'"( eów i rodziców. '\/ 

1 < '.Pier~sz-y przemawiał p. Starzyński, 1• . Nauezye1e;stwo polskich szl\:~ł~ubH· Teatr Polski. Wojska austrjac1de narodowości nle-
sawu1.dam1ając o nko~stytuowaniu się rzą· I c~nyeh w łJodzi _doi:naga się:. 1) ~a-tye.h- W . . riolsldej opuściły miasto skladajac broń 
d•Iudowego w Lublrnie, odczJtał dekret f m1ast?:wego uwolmen~a .?rygadję.fit", :Pił· . sobotę no.w! k1~rowrnk T.eah.u ! br>z opera ied:vnie nacz~lnik poczty nie-
.tegoł rządo, oraz odezwą do ludu. I su(!'&k1ego; 2) uwolmen1a wszsst ·: pi"!· P0Jsk1Pgo p. Fran(nszek Rychłowsln za1, 'miec sta~viał · 0 ór lecz odebrali~ mu 
_ • ~astępni~ ·przemawi.ał włościjanin w l 1al~ów~. wi.ęzion·y?h z pobudek połjty~q~l1ycll niu:u::·llro~sł d~rekc.!ę sw~ wystawieniem I broń' i w ·słano kpu ;rankv. 
lmHmlU Polsk1ego Stronmctwa. Ludoweg"O, w lmtJU l w Niemczech; 3) ,ode~łama do I pOWH'gOl SCl"Il!O'ZDOJ w 6 obrazach Jerzf'-1 J n J 

wyjdniając stanowisko chłopów ::wobec 1 kraju polskiPj ludności robotnic1iej1 },)ny- go Żuhrnskiego l>• t. „Eros i Psyche". "'*"" 
Ojczyzny i nowopowstałego rządu. ł rngsowo zatrzymanej w Niemczech. i Prz":dstawienie pop:rz~diiła prelf'lrnja, wy- .ArtykuJy żywnościowe tanieją tn 

. Tr!eei 1 kolei mówca z P. P. S. . Następnie . stwierdzono, M ja~koJ. pow1P'rlziana przetz Adolfa Nowaczyńskie- z dnia na dzień. 
':skazywał na w1eloletnią walką proleta,- wiek dola nauczycielstwa łódzltieg(f ~gra· ~~o, który mówił o !!połecznem znaczeniu 
l'Jatn I .obcą przemocą gnąbiącą ziemie niczy z męką, to jednakże z c'.ałą goto" teatrn. 
polskie. . . . .. . . . , wością i radośc'ią pospiesza ono 0p:odat- Piękny utwór żuhwskiep:o znalazł Do przej uzd u z b. okupacji austrjae~ 

Przem6wieńia tych mówców ki1Irn• kować się na rzeez ~karbu Nar.odo-W(.>go. ~ Teatrze Po.1skim ramy bardzo ładne • kiej efo gen.-gub. warszawsldeg-o potrze-
.krotnie. prze.rxwane l:>yły przez obecnych W tym celu pcleca delegatom pp. życz- w wyłrnnanio, a. oryginaln,e j śmiałe w I bna .jest t. zw. przE·pustłrn. g"raniczna, ora?.1 
na, sąh pr~edstawieieJi ,lewiey P. P. S., , kQwskiemu, Stankiewic.~owi i Paptsowi. J)om:yśle. Dekoracje te ·wykonał artysta- paszport, które wydają władze polskie. 
ora~ 8. D„ Kr. Polskiego i Litwy. ,,' ·. prezesowi oddziału zrzeszenia, zwi~óci6 malan; B. Leehowski. Sztuka sama była 

.. , .·Na., za~ .. ończ,e.n_ie d.ł,,utsz'6 przemó.wie- s~ę do magistratu, by w imieniu n.a.u, cz~- I bardze . stara~ni~. wyreżyse~owa,na. przez 
1ne wy~łosd sedz1a lhłyk w imieniu j.n- c1e1stwa polskiego J>Od pfsał pożyczk~ pan· ł p. K. 'I atarlnew1cza. Co się tyczy gry 

Redaktor odpow. Jerzy Plewiński • . teJfgenej:i• . zgrupowanej w . 'Stronnictwie stwową na sum~ 10 do 15 tysięcl iparek ! aktorskiej, to na pier,vszy plan wysuną
Niezawisłoścl Narodowej, proponująo \v .i sumę tę potrącił i.1rzy wypłacie· ~,ensji la się p. Arkaw}nówna ·(Psyche), ściąga-· 
końen. uehwalen,ie <lelUaracji uznaj,ącej w ciągu roku. · · · . · ,' · I j.ąo na. siebie ,eałą uwag·~ publiczności, Druk i nakład: Wydawnictwo polskie 
jako}o~mę :rzndtJ. w fólsce, repnblikę Jn~ 1 

. ' Na za~ończenie· ze~ra~1i w. poilriio , µrzyjmojąc~j ją z .wielkiem uznaniem. ' A. Napier~lski i C. Zawnowskł. 
d.o:wą, uznanię i. po~łuch dJa r~ądu Judo.., sł:ym pastroJu. ~owiado;n1e~1 o rat1o~nym I Pan Rydzews~n. gra1ący BJaksa, już na 
w.~-go, pJ;old,amQ;wanego w Lublinie, doma~ faiccie ab.uylrncjt pa.nuJł\CC'J , d-ynastji w samym prawie początku przedstawienia 
g»anfo si,ę; :naiyoł),miasto:Weg? z.wołania kQn... Niemczech, . z ~ntuzjazmem. -0dśpiew~.li oehr~pł, co nn-iem~żli_wjalo mu niemal żu• 
•t.yto .. ~n.·.,t.Y,·ł· Ol''a .... z .. ·.na· w, oly .. w. ·,a.1n:e.~ ab·y. w.·,.s?;yscy !.,fl~otą~., prz~sylaJąe brat~rskrn p:Ozd.ro. wte" 1 pełnie .g.re;i •. Z p, om,DIPJszye~ r?l nale~y., 
b!Oń· pod', k~meJ1d~ n~tęp~y Piłsudskie· 1 skiem, na ,Szląskn 1 Pomorzu. . śmewskiego 1 Siemaszkę. sd.,'.o·. J .. ··.n.· i.' .·.,,d···, o . . ·,, .. s·,·ł··,··u·:,·t·b·.,·y.·, ···'·,··w',· .. ,o··.,··".:'.·s,k.,owe·,·j·· .st .. aw. a,.'. i, po. d ł ,n•~. nauezye1elstw·u ... P .. olsluem. u w Poznań„ I wy_ró~n. l~ p. p .. Be.ndę. 'l'atarkiew10, za, WJ.„ 
gil' ~"Pułlfowni'ii RJtiia-'Smig~ego~ Okrzy-. 1 ·, . . . , "' ·., ,. · , . . -:--

~le~! Jif~e,~h ,tjri~ pols"lta. repnblih lado- U koleja.rzy: „Dni naszego iyeia"' bardzo cieka;. 
wa~; ?,:powt9rt,otiyll} „ :przez 'lllebranc~. '!*~ Wczoraj, w saJi Geyera przy uHo:r wy dramat realistyc~n:r' .L. Andrej ewa. 
konczył s~dzi~, ~1lyk.swe, prz~mów1eme. , Piotrkowskiej 295, {)dbyło si~ organ i za· który za ezasów Zrzeszenia art. Teatru 

,, , W~t:M ogrumnego )ła~aąą ·na. sali1 Cj'jne. zebrania człon.ków Związku koleja;. Polskiego zdobył sobie ogromne powo
"":darH . si~ Jl~ .estr!ldę tr~~j _przedstawi- rz.y węzła łódzkiego~ przy udżiale prze- dzeni?• jutro powraca na afisz, aby uka-
dłełe ·skraj,neJ <lewicy, usrluJąe "Przema- a~ło 600 uczestników. ,· ·' . , zać SHl po raz ósmy i ostatni. 
wiać, leic~ J}fe· cbofauo.,foh: $luchą.ć; , · Przewodniczył· p. Zająoikowski. , . Obsada niezmieniona: Waoińska, Wie-

·W ·:,Jrnńen p. Ple nk4ewfo~, zamykajrie Po dokonaniu wyborów za,ni\iłn, do rzejska,, Bend a, Siemaszko, Wiśniewski 
wiac. ·11awo1ywał do. przyj~cia udziału w którego powołano pp. Piwea, Koczewskie- i Woskowski wystąpią w rolach głów
łl,~m9n,~tfaoyjnym poohotf1if$ po ukończe„ go„ :Maciejaka, RutJrowskiego, Libiszow... nyeh. Ceny miejsc popularne. 
-~"' -Wl·eeu.. . .·, . , . . skiegot Sokołowskiego, Miilleta, Goloń- W śro<l~-z przepychem wystawi<>· 

1 .· • ~Sala .Koncertowa l>'Jł~ 8chHe wypeł- skiego,Zajączliowskiego,Prackiego,Ostr~~ ny „Eros i Psyche" żuławskiego-po :raz 
'nfon~, · przedstawiciele, skrajnej, lewicyt wskiego, Grocbo\\sldego, Holzgr~ebera, Ką- trzeci. · , 
.1'itl mogąc' dojsó do głosu~ H~rzueali pro~. cżmarka„ Niedzielskiego i Gfa~ewskiego W ezwartek-premjera „Ladnej hi-
kłamaeje socjal,demokra~ji KKfolskiego . i komisji rewizyjnej w osobach pp~ Maj~_,. storji"-:-występ p. R. Large-Pawińskiej. 
i ·Litwy, nawołujące ·do t.worzenb rad ro~ · s· ·ń k' Tr ·ń k. ·Bł • 
•,ib.,otniezvch' i.·· w.łościj"ń'8ki ... c.h• :i- w_.'. ,r·.„ż•J',n„ ' rowrnza, ie,roel 8 Jego, n..OSl 8 i_ego 1 op Występ Adama Dobosza.. 

il „ ... " ... „ ... v skiego,-:zebrani postanowili: 
e:ześó i óhwał~ ·rewolucji rosJjSklej. 1) Cz.asowo posługiwa~ si~ ustawi\ Dziś na Vl koncercie symfonicznym pod 

dyr. 'Br. Sznłca wystąpi znakomity tenor opery 
warszawskiej Adam Do~osz. Na program złożą 
się: VH symfo:aja Beethovena, arje Masseneta 
i innych. Bilety od godz. 6-ej · przy kasie. , 

· ·Po 1,amkni~eh1 11'ie<1ui przeli &łl1ą warszawskiego Z\\iąizkn kolf~jarzy; 2) zo~ 
J(eneel'tó'Wą utworzył si~ pothó.d, który , bowiązae zar·ząd do inkasowania od człon· 
·;~e ~ztalid,ar'em m1rodowjm. pcort:r~t~JD PU- ków wpisowe~o j składek członkowskich; 
sud:~kf,ego •• e>raz sztandarem P. P: S. ·Ze 3). wprowarlzie ucMstnfotwo delegata za· 

'J!,ŚPię:we,m,' ::p1eśnt robotniczej l'll!ił,Zfl nHcą' rządu węzła koluszkowskiego w praeaeh. 
.J>ztf'lną Ju ·, fiotr~owskiej. gd.Z.ie aktfi-Oił 1arządu tuttC1jszego Zwłążku i odwrotnie; 
w stron~ N()wego Rynku. .4) jako locum Związku ustanowić pomie-

Ze ZwłĄzk:u budowy Państwa szczen,ie Koła pracowników .kolejowych 
, ·~ ' , fc:>1sklego. przy n1. Widzewskiej 7B. 

., Wres.zeie członkowie komisji :na któ-
;Na weioujszem 11ebranin człOnk~,w rą wło2ouo obowiązek rejestracji byłych 

Z~i~~ku budowy ,Państwa PoJ~kie~o.,r~~~„- kolejarzy. przyznane im wynag-rodzen1e 
JH:Z„\V',Cl.~'Jłfo~wem .'Y" 9zesława. 1' OJeł~ ~ p,o, 50 1en. od członka przeznaczyli na, 
cthowa;~1~~0 ;poVl·n~t<> 1 .. nc?walono p~"~·n~' z11,siJenie skarb n narodowego. Zaś wszyscy 
ald ,do~ rządu 'W Warązaw1e następUJł\C:łt obecni wyra~ili słowa uzuania p. Juno-o-

Powrót radnych. 
Radni Gralak. Lichtensteh1 i R~e

wski mają w tych . d niacll powrócić do 
Łodzi. \\ ezmą jut oni udział w jednem, 
z najbliższych posiedzeń Rady Miejskiej. 

Zamknięcie biura handlowego. 
Urzędowe biuro niemieckich izb ban„ 

dlowych w Lodzi (Zachodnia 56) Hkwidn
je swoje interesy i dzfg zostaje zam
kni~te. 

" Dostat można n knMego 
instalatora 1 odprzeda.wcy 

HELA J.AKUBOWICZÓWNA 
Łódi 

HENRYK B'.ATZ 
Sierrult. 

zaręczeni. 

Łódź, 9 listopada 11H8 r. 
iezolueJ~: .. . . · ': ·•·· · · „„ · 

Z'!iąllie'k budowy Pa~stwa Polsldego ._ _________ ...... ,....m1m-------------.-------~-lilllll!!l:l------~--------
w L9d~1,widząc w Radzie ·negencyjn'ęj;. ··3 p ,,. k · I I I I 1 Id 
jerlrną dźiś władz~ zwierichnią. chron·i;a~ ',·,·.·.·,', ··C· .. ·1··a' ' a· ';!j:~'·, s ·. a· ' .'.Q',L.B· r·]~·,,· 'a i'ł·!· .. asa a na D a„· .1·.-.··' .. 'o.' ·cą nas od anarchji w kraju-.potę,pia nsi• „ 
ło\vania; .byJeg~ gaJ>i n,etu., ~tóry gQtująo 
v;amach stano, otworzył drogą wszelkiej 
anarebj i. , , 

DJenn 
Zw.\ązek: b~dowy .Pąlistwa Polsll:ifSgo 

.n~a.~a, ie n~ eza$,łl .zwohnia sejmuje~rt 
<~:lft ,, 1~f~WOWltym · Jll'O~e być r~ąd naro„ 
·<.hn'(Jt sUadaJą~y. słę'. z przedsbiwioł&Ji 
-v.·~z1stlti.eh -warstw ~s~~łeqżnyeh i kier~n
kuw pol1tyeznyeb, P:O\V:~ta~y w porozuniie"',, . 
l!iu ,z Rad4. Rflgenc~jn.f\ f~pu;eto o<tmawia 
]traw~ i tytnłu .do .~a~.f:'\Y'.ąnia.'1>je rządetn: 
J'll o' Isk.·1m.. orgatllz' ae,Jl Il' ar·l' rJn·e···j,. k't,ófa!(W 
J,nbl1me proklamowala s1~ E,a rząd . · · 
. .. · . Związek budowy Pa1~st'l'a„Pols1ti~go.. 
f·rz1~hy1a si!;! do decyzji. ja\uł zapaflla 
)la~e;brauiu stronnietw,.~w w.a e..w·ie chria 
f list~~ada (K_oło JJJ~d~iAf:t:a: ot Zwi.ą~ 
'l~lt:W~~~· ~·ł .Nar(lliP)VY .Z!'i·ąt.e:Jt\ltob:,?tn., 
~Jf:li~~~z.en1e Ludowe, Liga Pa»stwowo· 
ł~i. ~~,<fl;ą'!tę-3). ' ' ' ' .' ',~ '' ~;· ' 
i .,y,_,·t~": ' . 1~(łill;lfti'W:::~ tJi'.',> . ~(. ' .... ; 
1. ł(om~ądy ,·~ł~l~C(;ł..VeJ . w . , . 'połsldch„ · 

'w k oi:mrr~e'h 'btalyeh przy 'ut mm„ ' 
stanty.n,o,ws~. bfotmowa.:no.ju dwiekom.;._ 

~arsza~a 

Ila a2,Óoo lti&\;, 

milj n 
·fl,000 losów i I premja wygrywają razem 

t ' 
Nai i~~sza . ~· , . 

- • ~...W1'f- ':;,,„.;.;_~"'.'-, ~'~ ;'~, _- ... 

Cena· lą;;ą. ,.y_ .. J<ą,icrel kl,asie 28 marek. 

m 

ar~~ . 
. 1/1 ,fosłl,,•4 · mł$~1,;IJ1 l~·~u.) mk·~ 1/4 losl). 3 mk. 50 fen„ 

Cięanienie. pi~rwiS· · , klasy 30·go i 31 grudnia 1913 roku. 
PrzJ.Jmowane SN.J. ,zgłoszenia o kolekty 8•ej loterji. , 
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Pnyizłoft kolonii o~eikiei uo ogłouenin 
nielałeinoiri · P~lskl 

N.a pierwszą wie.ść o do:ni-Osl:ym akcie hi:sto--
. rycznym - pisze p. FeJ.tkii Przybylski w „Wy:1..wu

lan.itr' ode.sikiem, - j;akiem stal się dla przyszl-0" 
iici Po-lski manifo:st Ra·dy regen.cyJnej z d. 7 .paźdz.. 
p1m·klamują;cy · zjednoezenie i nieza1e:i.1m.ść .nasze.J Oj
<,."1.<y.wy, żywiej zrubilo kilkadziesiąt · mi,lj-0nów ser~ 

polskich w· kraju~ Jaśniej też zary.sowaly się i sil
.riiej zaipanowaly śwfotiisite zjawy . bliskiego zisz~ 
nia się patrjotycmycl! m.;i,rzeń dotyclLC2JaS0wycll i w 
dn;;zach, myślach i uczuciach serca tysięcy nas Po-

' I:i1tó\V po@ kra:jerrn ży:jącyeh, wolą losu r-0zsiia.nych 
większemi lub mniejsze.mi g.rupami - k-OJ.onjami 
po całym obs2ia.rw ziemi, o<ld:zielooycll nieraz ol

. brzymiemi obszarami mórz i lądów oo gran1c ws.pól
nej pramacierzy naszej dawnej Rwcz.ypo:spolitej. 

Każdy z' nas, naprzyklad, Polaków „ode&kfoh"
ezyż nie prawda czytelmicy? - pomuł w chwili od
e:r:yfa.nia manifestu, iż dusm w nfun r-0śnie, szla
ct<€.t.n1eje, oomladza się pod w.pływem tylko tye.Jl 
p:.hru s!ów, któremi końc;zy siQ manifost: „Nie.e.h 
żyje odtąd 11.jednoczooa i w10J.ua Polsk~ niey.odle
!Jla .nikomu!" Czyi w kruiidym z nas choćby nie 
\v:-e·l1l jak opainowanyan prozą żyda oodzienneg.o i 
wantą o byt, ehoćby najbardziej zarażonym jadem 
a.patji i indyfereJJJtyz.mu nar.od·owe.,ao i jałowej wal
ki partyjnej, nie przemówila naniez.cie krew polska 
iier.ce. polskie gotO\'i~e wyrw.aó się z piersi przepel
ruooej ra<l-0.snym hy.mnem zis:z,c:zonych wr~cie na~ 
&iei i iidealów narodowy~h w klalhdym z nas, w 
kaMym, kto ma wolę glosió się Polakiem., data 
7".g.o października musiala odbić się po·tęinem 
suzęsnem echem, alho.Viiem data ta umo.oowala w 
nas w::.zy.stkkh, przebudziła zaś do·piero u wielu t-0 
l'.ajpotęinieisze z uczuć duszy lud$:iej .oo zwie się 
już nfo patrJotyvmem a jeszez.e 1&%erzej, r-0'.illeglej -
samopr:-rnciem swej godności naTcdowej. Każdy ?; 

u~:;; w t~·m pamiętnym dniu mus:·al: upr.zy:amnić ::;o-

Sala Koncertowa 

ibie jasno, iż ootąd rp:r;;estaje byt Polakiem bied~ r dilowo-przemysiowy.eh pomiędzy rynkami miejsCii.l-' 
nym., bezhr-0nnyw i u siebie i na obczyźnie· wyzu- I ""c.·m. a,, j<dko glównemi odbiorca. mi i prurik.tamrl. tov;. -a-
tym z gl6wnych akces0<:rj&w· Q.dręhnooci i!1!l'.l'Odt>wej ?.Q>-:wymia.nu :w w.acllodem a oontrami. p1'2eu11y.sl-0-
j.a.kfa.ń.i są :\'l/lasny rząd, wlfilma. armia i rwłasne wemi :niepodleglej P.olsiki. W tym sensie oołą Ode
przedstawieielstwo pań.stw<>we w krajacll 00.Cie:u.- sę ooz.ekuje ·wliieillm p.mystzllość, j9100 .CeiLTU:ID. ham.tl!1u I 
nycll. Kaidy z nas pcywinien zdać sobie ~rawę, po:lu<l:nrQw.o-iwscll-Odniej Eur{)jpy i nam jako Pola-
li mezynftjąe od d&ty dzisie~sc:.ej nrcród nasz za ik:om · r.ozu.mieJąe~m dobrze ie .pn.y.szł-e :po:myśhe 
jednyrri z.rumaehem 21doibywa wu;y::.hlde te trzy głów- ~-0,u,Jum:ktury, pl:l!\\iru10 cll.OO:tlć o i'O, ietyemy w o- ! 
:ne <J<lzimki up.1:>:y\y;i}ejowa11ych illa-rodów świata, i łmoeie tym ha:nidlowym OOegralijaJma.jwię1tiSZą :rolę, 
ws1.11tek tego wk·śnie, wychodzi znów P'<> stu.let· dowiódlszy tem swej iywotft-o.ści nrurodcnvej. Po-
u~ej przeszło cię:llkiej .niew0li z grona narodów par- winniśmy postara~. się . 0 to, · żebyfuny jakio Po·lacy 
;asów. Wyeh-0tdżi. i w.s:Lę•pu;e P-a równych prawaeh efali się jc.,fili · :nl.e jedy.nemi fo prz.}:.ria~mniej glów-
do ogromnej rod·ziny szcz~il-iwyeh i w.olnych na- nemi pośredl::tikalmi przy wymi$1ie \POl5kic-h fa.bry• 
rodó.w w.s'Leehświata. Paw.inniŚ<my też wozumi.00, ii katów, które pc~yną szer-0iką TZeką na q;m!udarl-0wy 
jeśli oos~pil: z dniem 7-g.o paidzi.ernika p:i:zewrot w.schód oo Polski na prodttkty :miep....c>we.:,a>o prme-
w wewnętrauy.m polożeniu n:t~ego :ltraju, to w myslu i SZt>.i;eg-Olnie r-Oilinictwa..,, A ;w tycli stara.ni.ach 
jew~e większej mierze zmieniła się >pcz.yej.a ·n.as wyknrzy:Sl:a.nia owy•ch !J?l'Zyszlych pomyśblytih sto-
ja:ko ij)rzedsfawiciell ie'go nieza;leim:.go już od ni- sunków nie będziemy jui :po:uO'staiwieni jak d.otąd 
ko.go kraju, śród obcy.eh krajów i :1t~dów świata. i sa:mi so'b'ie, wlasnej jedynie, .częstokroć niedostia-
że ieśli da:w<11iej k-01:onja nasza tutaj byla li ty1ko eznej ]uicj·atywie ~fom i śrndko•m, nie za' nami 00.-
•vysep<ką w m11y,m języku mówiących poddanye.h ~ bę:ctci.e staó potęrillle aiu.toiry.tetem moramym i 
miejscowycll-kraj-0weów, to od dnia d.ziisiejszego :l"-OŻwinięte :pb.zemysl'Owo ni~egle ;pańsbwo p.ol-
s:1Ju,je ~ę ·o.na pir.~iwic:r.i:w.ą koku1ją zaginutlc.mą na akie, i rz.1Jd jego ik-Wry postawi .na straży interesów 
grllllleie miejs~owym, rów.ną, a mvż>e mnYet liczniej- . Da.siyd1 mo.ra1nycll i mat~jatlnyeh tu .na ob.czy.żnie 
szą, a przez to po.(ęmiej~ w pro:w:w:l1 i :p.r.zywi- sw.ctkh agentów p.l.'2.edstawicieli· i ve~om-0-cntków 
Lej:mh w p<J['Ó\\'!lla!TI•illl z ininemi kcfan:i1amti zmchoo:ntl'.>- <ly;plomatyanyoh ni.ety® w sta1ie;a.cih. pa:U,sitw o--
europe1j:~:k:·e:mi; iirw111~, a:i;igie·łs.!zą lub niemiie'c- śc.ie.nn)"c'h, leo~ w najmnfojszycih ~powruniacl.l w 
ką - :placówką kulfury, po.utyki. handlu i prremy- .ńfah Pdaków. Zaidaniem. pierw,;;ze,m i ;praw.ie, że 
stu w-01ne·go narodu iPO'lskiego i państwa \I)'o:Iekie- .jOOynem tyc:Ji. przed.sł:awicieli pań:,'twowcści pO'l-
g-0. skiej w mMgie.h ro.zsiooy1ch P<> ealyiro Ś\\i-ecie ker 

A jcie1i tak szer.oko i jedyn~e s!uszmie iP'C'$mie- Iónj.ach pfJlskil'JJ., po'win.na być i będzie energiczna 
my rolę kolo:nj.i polskiej miei~cciwej w p;:.zys:zfośd, obr-0ua i opieka interesów miefsoorwych Pohków, 
fo jakie pnciąg,ujiJ:C.e jak obs.uerne, nieobjęte na- dbanie, by <:<li;ąd fad!lemu, d:wciacł.by najbiw:lziej 
wet teraz jeszcze w ea!ości pe.rspektyv;y tego przy- niew.a~nemu obyw,r:tel.owi WQłn·ej P.O'L'lld 1Die uezy-
szlego ży~ia otwiera1ą się przerd nami, oezc!Jll duszy ni:<;n;o k.ray\\ndy t'<"'ilni·U:tl:e i IDiM"liet więcej, dba:nJ.>e o 
i umysłu lllas.zegu. Ws.ł:y2iikie oko.Iic'zności spr,;,yja- rozkwit, skom:soHdowauie i t1un-0oo:ieni~ wplywów 
foce, caify p!r:Zysz.:ły Uikla:1 ,p•cLltycrm.y pnm~'31ny dl1a 1 1kolcnji na esJe życ'..·e mfojse,o:we. 
n.as już j'ł11lco nJ·ep0<dle1glyd1 l11ikonm Pol:'.·ków w~ika- I to wlaśnie, zjuwknie Śię tu u na•s .na gruncie 
zują, zda·~ą się za·pew.nić kofonji -0de~'1dej o-gr-0·n1IJy OO.es.kim fa;kie:go obrońcy ołicjalneg-0. i nieol'i<::)a1:ne-
r-0zr0Bt liczebny, ro·z.kaz materja-lny i idą-0e w pa·riie go k~ea:aw.ntlm ealegQ życia k-0.louji z ramienia już 
z nim p.o.a.nies~en:e poz~omu ku.itura!,nego. ~ mor~1- ·! :rui·a oct'l1.zie1n:r"1Ch ugwpom'lllń, :Jl'lliŃY'i 1 koteryj i.oika
ne·"'o n cid v,-~ --· ,.{"" n. ;qły0ll'f"'""""O ro0Vv"O!U 11' <e- ]1n3Y~!., le:c':.. Z re.m.!rmfa T:a~dtr }l'Oolskiiegn.' bę. d:zi:. "e. je. <l,
\\.;::fl~ \~'.,(e \Y ~::·„„-~· .. ~.,~;-~~=;,;;~t,::·:c:.~:·::k 0

5W : h~::i. 1 r.··:;1 ~ 1::,;:c1:n·~·Z~·Z•Z)'IZh :zl"hhy.uzy, :n2.J\Vl:17iIU2J.':IZYC'll. 

e'lmtków d:ha Polaków ód~h pr.l>:~'a ·• 
podiległwei PieJ;;.k.i w ~e 7 pa~ .będzie moi.18 
dl.a ·wielu z nicll pi.e.vw&ym ręa1alya:n Uj?d'Z~ 
W.em .sobie swej pny.nal.eWności :n.a:r.odorwej. To te.i 
to tego \)"iellGego w skir"Omny®. Moeja(:h lrolonji 
na.szej f.a:ktu powinniśmy się i!l.all-eżycie pnygOO:pwat 
naradiiić się .nad illajp--.:i~-0 ań;si:i <Va .n.SS Ol'g3f1liz.a.

.,;Ją tmędowe.go prz.e.:'lst21'iefoletwa pol..sikieg\I na 
m~ejscu i glów'lli.e po ~lnLeniu się snmego fakfu, 
zjed.n-0t}zyć się wszyscy jak tu Jooi:€Śmy . boo xóiniey 
zasad i :!?Oglądów ;parlyj.nyclt, z1ąceyć ·się moorm w 
:pcdtrzymywmriu, pv~<.1fa i pod.po;rz.ądkowa.uiu się 
,dzialaln-0.ści teg-0 uOJSob:enia .n~j dal~iej Ojezyu
ny i jej go<l:n.ości pa:ńst\>"Owej · ~ j~im będ?Jie 
.pier:wszy k-o.nswat poiliski w Odesi<e. A wtedy ~& 
w !l'~zultaeie wytężoo.e.j pracy tego '.P'l"2edstawicial:
$1iwa polSkieg.o i przy inte&-yw<llem :w&~1aniu 
ealej k011-0injd, ~y wierzę w to hw:i~e. sta,ll ·się, 
!lll-Oiliwe ziszczą się :n-a,pewdlo i0<we <lailekie idea.ty 
111ajląpszyeh :przedstaw:ici~i ·miejsoow·ego społ.ei:zeń
:Sl:wa polskiego, o · zo.rg.anizoiwruiiu rw.legi.!:ej mocm,ej 
siec.i szkoln&ctwa ;po'lsikiego, nd~, śxedniego i 
:nawet wyiszego (w formie .cihooi,aiby wolnego uni
wemyitetu., :wyislzy.ch ikursów naukowycli), utrzyma
nie i W)'ldawa.ni-e <:0<lzie:nnej gazety polskiej i ikon
s-olldommi:a w jednym po.!;ężnym jakimś zwliązku 
v.rszystkich iyw.otnycll sil . :lrnltu:r.alnyOO. mie;sr.o
w:"Oh,. sl-0<weim wszystko to oo dotąd była na gruro.cie 
odesklim li tyiloo odllegl'.em ID!i.e~m 
m.a:r.reniem. 

Wówczas na:reisrreie trwba mieć .nadzieję., c.hee 
się wier-zyć, ii kQlo.nja p0'1ska Ode:sy, przestanie 
by(: <:4thielną., 00.el'v::mą -0<d sw:ej bazy nar-0dowej, 
rcl'lldrobnioną. na małe pa;r;ije,. z.w:ią;tld, Mt.ka i k-0-
teryjki grupką, skazaną \pręd~ C!li'i później na za
gra.aę, a. stmnie się item erem hyt . powinńa i>ilną 
spoistą e.aloo~ią :narod-0wą. :?JWi~ • O,iezymą 
swoją F'O'l:ską wolną ii. 'J!O'tęż;ną tysią_tmmi wę:z.lów 
morakych i materjn.lnych bę..d.zie kro;plą jedynego, 
v.ieTu!lego hv;ydrlilie.stOOlllilioill:<liW'ego mf(llrZ!i pollgkiee,n. 

Feliks :Pnybyls~ 

K1 n może udziel&e lekcfł gey na , 

ADA 
Oz!§, na 

Koncercie SJmf onicznym 
śpiewa -

o łoszenie. 
Właścicieli domów, którzy chcieli.by od

dać lokałe na biura dla polskich władz woj
skowych i cywilnych, uprasza się o składanie 
ofert w ·Wydziale Gospodarczym Magistratu 
m. Łodzi przy ul. Dzielnej nr. 2. om 

u cytrze, po przystępnej ee- ; 
nie, upraszam o łaskawe złoie-. 
nie oferty do adm. „God:1llny Pol-: 
ski" pod „cytra•. 1071-!łJ 

łlllob.Je·•·. różne sprzedaję - szafy, i 
łlhi łózka, ~arn.itnr salono-.f 
.wy oraz lampy elektryczne. Pio-} 

ł.trkows·k· a 108,. Przeździecki. 974-łł 

TEATR DzM o 

l 
goilz. 7.30 Popularne przedstawienie 

CenJ od 50 f. do mk. 4.- 174-1 

Zrzeszenie żyd. artyst. dram. 
m. Wilna. Reźys. i kierow. 

techniczny L. Kadison. 

i l o I 

1ec11. ,,SKABIODERIA" 
radJkalme r1ur1To n. 

wsrn-t 

llll:===--~===~~ 
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ZAPISY P 

lir. W. Garrński 
Przejazd Z&. 

Choroby oczne. 
Codziennie od IO_;l i od 5-7 w. 

W niedzielę tylko od 10-i. 
7758-15 I' n• pierwszą krótkoterminową 5-proc. Po2y- li 

czkę (asygnaty) Państwa Polskiego przyjmuje 

BARK łU'UHJLOWY w ŁODZI 11 nr. meni Z~ Golc 
~ chor. skórne i weneryczne 

(AL. TADEUSZA KOŚCiUSZKI M 15). ~ godz. przyjęć: od gl/2 do 12 li ~ i od 5 do 7 wiecz. I ~ I Andrzeja m 3łnL~ 
•lllll======--,..======11111• . 
~~---. ------."""""\'!!1, ~DremeD. o:Kołzin 
'- Popierajcie współdziekzą pfacó. wkę. 
'·:""""......, ......................................................... - .............. ......,........,....,, ___ : UL. PIOTRKOWSKA 71 
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Szanowna Pani. i Ty zacny Panie! 
Jeśli szanujesz kieszeń swą i zd:rowie, 
Czy na ko!acJę, obiad lub śniadanie -
„Dokąd pójść?'· - adres poniższy Ci powie: 

astronoll1.ja'' 
Współdz~efoza Resłaur.z cja 

ul. Piotrkowska nr„ 43 
Bnfet zaopatrzony w pierwszorzędne zakąski i do
borowe trunki. Piwo z beczki bi'owaru K. Anstadta. 
Codziennie koncert od godz. 7 i pół do 12 wieczo
rem. W niedziele i czwartki flaki. 807 

/--------. Popierajcie współdziekzą placówkę! ' 
Glf11NAZJUM o " Im. ESZKOWEJ 

--- Łódź, Aleje Kościuszki nr. 21. ---
poszukuje nauczycielki 

do samodzielnego prowadzenia klasy podwstępnej. 
Wiadomość na miejscu w godzinach szkolnych. 668~3 

ZAVJIA.UUir'!l'"HEflHE Po 9-miesięcznej przerwie sk:l:ad mój 
został na nowo otworzony, który poleea o 40 proc. taniej n. z. e. 

esztki =Cegielni 43 
n.a. dmnsi{ie ł Im;slde ubrania, palta, bluzki, townry balowe oraz 
:;'.\lolrne, trykotaże, chustki. i inne b. towary Cegielniana 43 w 
· '"l'vórzn. 4-ty nom od Piotrkowskiej. CENY .STAŁE. 967-1 

Choroby serca i płuc 
przyjmu,je od godz. 10-11 rano 
i od 4- - 6 pp. 9719-10 

Cfl..o'i'ifl,fhly sk~r~'ie 
i w:eneryczne 

Dr. J. łowhjczyk 
po powrocie z Moskwy osiadł w 

Łodzi, 

ul. Rozwadowska 4. 
Przyjmuje od 9-12 i od 4-7 w. 

9tf:i9-1B 

e S. Xanłor 
specjalista chorób skórnych 

i weue:ryc:iąych 
powr<lcił· · 

godziny przyj ęc od 8 - 2 1 od 
ti-9. Dla Płliń od 6-6. 

Piotrlmwsłrn.· 144, róg Ewang. 
1027fl.;...6 

Dentysta 

S. ltakiszski 

I Ubf e różne do spn.edani!\e} 

... 
lłi·ł··.. . · ... W.1.·ad. o. moś. ć: Piotrkow-i.~ ska 25„ m. Sl, od 10-12 r. i 2-łi 
po poł. J08i)......Sl 
. . . . I 

-~--------------------- M'.'.st.t•10 futro, damskie fokowe; """ .• ł\ 5 futro 1 3 karakuły dG.' 

łoszenie. 
Osoby, które c.bcialyby odd_ać umeblowa

ne pokoje na kwatery dla oficerów i podofi
cerów wojska polskiego, mogą. składać oferty 
w \Vydziale Gospodarczym Magistratu m. Ło
dzi przy ul. Dzielnej nr. 2. . 020-1 

Dr. m'eda 

S~, llakO'ł1SKi (młodszy) 

sprzedani&. Wiadomość: Piotrka-; 
wska 109, ~ 11. 117.........S; 
"'k. if" • do sprzedimia. drzwi,:}. 
i. az.l11ue schody, tny tysią~: 
cegieł, bale cztero 1 trzy calowe, . 
belkit krokwie, deski heblowa-.~ 
ne na podłogi. Wiadomość-Prze-, 
,jazd 77, m. 7.. . 1.0.'10-~ 

nw· "Z"rnk (wilczek) czysteJ ra.; 
U 11 u 11 sy, rok i ł młesilt"t 
ce, do sprzedania.. Widzewski! 
102, m. 6, 161-· 

il kazyj n hd ~e~;~~e:za.!g~e~ 

Były asystent prot Pugnat 
Choroby uszu, nosa, gardła 

skiego na oposach, kołnierz k~ 
rakulowy, krój wiedeński, n• 
średni. wzrost. 2) Futro męzki( 
na oposach, kryte «ttarnem s'Olai 
knem, kołnierz bobrowy. 3) R~ 
tuńda damska.na oposach. 4} D~ 

SZWEDZKJ,_:.Mk: 2.75 za fnnt. ży wybór garderoby męzkiej~ ' 
S

111 
P. Szmałewicz damskiej, dziecinnej i obuwi~ 

Sklep komisowy Władysławąi 
I płuc. 

!l5l!lillllllil Swed~i~ J\m 4 .
l'r~yjm od 10-12 i 4-5 pop• 

611-15 

Południowa 8. 166- l Łunkiewicża, Sienkiewicza (Mi• 
---- --------- kołajewska) 67. Q84-S 

Ur. I. Pap1arilJ 
powrócił 

Poszukuję 
·ładnego 

umeblowanego pokoju 
z oddzielnem wejsclem, elektry
cznością. moż1iwie z mmtralnem 
ogrzewaniem. Ot L.K. „Godzina 

Polski". 34i-2 

Potrzjne ~~~~~~el0::;~;ned! 
pracowni sukien, Nawrnt .M SV 
m. 1. tn"o-i 

Pn\ ... -ab1n zdolna pa n n a· dt 
~il i~ 1~~ składu węgli, zaraz., 

Wiafłomosc: Konstantynowska 18.' 
w mi eczarni. 170-ł Akuszer i sp~cjaHsta cho

rób kobiecych. 
b. ordynator wars~awskie.l uni

wersyt. kliniki akuszeryjnej. 
Południowa 23 

J;>r:>:yJmuje od 9-11 r. i od 4-6 
popoł. 878~-15 

~-----m•,,_-• .,.., .P.n .. @zt•~·ui.l:ł nauc.syci~la jęz;yk~ 
UIJ iJ,, H francuskrngo,z wyżJ 

Onłn~zenia rlrnh~~ szem wykształceniem. Oferty poł 
~· Uu ·:Jh, U ł.łi.lilu. „L. R." w admin. „Godziny" . 

9t'i-~ 

Dr„L. PRYBU.LSKł 
Choroby skórne, wenerycz
ue, moczopłciowe ł niemoc 

płciowa. 
Godz przyjęć od 9-2 i 4 l?-8 w. 

dl.a pań od :>~6. -

Zawadzka 11,!! 1„ ró~ Piotrk. 
9313_.__15_1 

l'llm!llilillimii111111lii1il!!liu:la----11E1111!!!illB!m 

n R 1 t'rn}nm~1 ia Międżynan„ fio i1a UHJ UH;;ł rod(}W8. -

Piotrkowska J.12 611; wydaje śnia
dania i obiady po mk. 2.2") i ko
lacje od mk. 2.~-5. 83\l-20 

'-"' ·----
AMfurio1jł.„ VII kl. Gimna· 
n·H „ 1<1 hi'l.U zjum Po!skie.~o 
posi;ukuje lekcji prywatnych 
lub w szkofo. ł,askawe ofert:v do 
admin. „Godziny" sub „At11tu-
rjentka" l ;5 -l 
--~--· --nn wynajęcia: 1. sklep . z mie-
Uu szkaniem, 2 pokoje z. ku
chnią pokój z kuchnią z oświe
tleniem. Glówna 33. 1057-3 Koncertowe 

S. r .. ""- R zy P .. c· E óo sp{·~~tlania: solidnej robo~y: 
sypia\nierlębowr. szafy, sto-

ły, łózka, krzesła. Radogoszcz, 
K. Up~ Ę„ Zgierska M 112. 111-'.! 

Łask. oferty nod „Gasparo Qzit,.j;7i1m1 ~~dzfeck~ ispr~1" 
x • wui1:.;1 . ta;nia pokoji po-

da Salo" do adm. uGodziny". trzi:bna na wies. Dowiedz:ee sle: 
11041-3 Zgierz, skład apteczny Aue:rba 

cha. · · 174~t 

P!'l~'Ój. do . wynajęcia cl!a męż.'. 
"·1 czyzny z usługą. Moźi 

być 21 carodziennem ntrzymanieu 
Andrzeja 13, ro. 16, od 12-4. 

692-. 

Iln"rzo~1nu . chłopiec, umi~j·ąc:t 
1 uł uu J czytać i pisać. '.ógl:a• 
szać się do adminłstracji „Godzi..:· 
ny Polski". ' 116-3 

iJeszłki na bluzki, płótno~· 
a , 1 . bra.!lia dziecinne, hia-
ła dubeltowa flanela, ,jedwab, 
gotowe spodnie, koszule dam
skie haftowane, są.tyna na su~ 
knie i bluzki, bai•9b.any koloro
we, kolorówka na posciel, rę.. 
uznHd, gotowe jedwabne b!uzki, 
ba.tyst i cajgi. Konstantynowska 
JW 3; lewa oficyna, l-sze wejście 
U piętro. 104< -3 

~zał~ łóżko, llia<J4Jnę do szy
~.;i ·. ~1 eta, stół, sprzedam za„ 
raz. Rozwadowska 25 -stróż wska~ 
że. 1096-2 




