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W pierwszych dni Eq): afgani“ w Konskich mirly miejsce yen-nii:Sze rozruchy, Tlum, czesciowo usbrojony, порди]. ne gmechy Urzedow, wystepowsl

wazelkim wogole "un“. poăburzeny

byl rowiez przecivko wojaru, le Mantui., 1,23 „5 ,b „m
je tem rosbr&janie wojska. Agitecje o charekterze bolszewickim
ргонейлове jest przez przyslrmych z Werszewy lub Lodzi sgltato row, Aka-Maﬁa &gitrcja doje sie zeuwezyc w calym szeregu miej
пс совеі : ' Minute-io. Wersboiku, Ostrowcu. D.0.0en . otrzyme

lo powazue oatazezeoie o plemowujym zemachu nă stacje Suchedaiow,
Pakty powyzsze w

s ost@tajemi sejscirmi w Warszawie i

Z6mosciu wydsja sie ale tyle dyktowene celemi rewolucji w Polsce
ile zupejsie plenowym i celowym dopelmje.iem oper@cji wojsk bolszewickich w kieruaku m6 Wilao 1 wogole zachod; Jest to poprostu
dywersjr na tylech, zmierzejace do tego, sby zmusić пас 40 55 =
traymenia zusorme) ilosc! wojoka w krsju i uszesuplic sily dys pomyeyjne do skeji ne wecheirie. Byc more, ze chodzi tu rownies
i o to, «by spowndowse rozlozenie wojakn drobuemi s8logemi po
miasteczkrch i osedach f#bryesuych, ktore moglyby bye l4two ros»
brojone w rezie ruchu rewoluoyjmego se wickeso skele.
2.9praws bes robotnych .

W zwwizku s powymazym, berdso aiebespiecsuym staje sie rozazerze
uie bezroboeia. U okregu kieleckim ostetaio z©trzym=na zosts1ć
przez wleseicieli
Suchedniowie /fabryke

„4 M$dzience hoc мишки] ores w
-kilkuset

metraymenie sekBedow brekiem wegle i

spro-

wedzenie go. Robotnioy jedusk podejrzeweje frbrykantow o rozmys)
шу efbotea i nestrojeni аз мувосе rewoluoyjaie. Red powieien
ијевићослије ureguloste, choeby m©dzwyczejnymi srodkami, dostarczenie wegle dla fabryk i zekledow przemyslowych.
W Kielcfoh besrobotai od kulku dai oblegeje biur© instytucji
robotuicsych, @dopominsjac sie ketegoryezzio o zrpomogi, przez
Руб.
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…!, ”au: ud im sie w Ws$szwie wytło-

bye, zeleznie od stopnie urban-‚void i umiejetnosci &rgumen=

*

W dodetku zderza sie, ze taki Komisarz, ktory pieniedze
USySk&]1, uvase m6 stosowne buu-chan ut publiozay wiec do вие»
sagisda i tem chwalio sie tem, ze u niego wypl8c? sie bezrobot=nym, e aBsird tego nie potrefi uskutecznie, Rzecz proste, seSisd wtedy ma urwanie non od
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