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JHeetęemłe
!>.M>. Kwartalnie
lIielde dopłaca 1Ił~ 60 fen, mfestęesnle.
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n. 10J50.
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n, e~.

Xwar-

tabde 10.00.

Cena Ił meru l!o,iecł.,6czeDo 80 fen.
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Redakcja J Administracja w Łodzi:
Piotrkowska 106. Telefon 199.
Telefon w Warsza ie 669.

n.

i literacki.
OGŁOSZENIA.

Zwyczajne: 75 fen. za ""erss petłtO'lr)' fednoapalto.,.
stronie szeŚĆ szpalt).
Drobne: 12 fen, za wyraz, naJmniej 1.20 n.
Nadesłane: przed tekstem 2,50 Mk., ,.. tekście II Hk.,
kE:cie ).fO fen. za wiersz petitowy (etr. ł BZp.)
Nekrologi: 1.25 Mk, za 'Irlersz lletłtO"7 (m. ł np.)
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Wspaniały

"dramat psychologiczny w ~-ClU ak t,aeb ze słynną
I

ogo' Ine.

naletll wyłllo1młe do rządu, pięrwsze-do

S ejm rozpoclą ł IWą prac~ pod znA1dem aprowiucJ·j. J est to objaw znamienny
~
uzewnętrzniaJ'ąoy przekonanie powszechne,
te jedvn~m
programem polityc7:nym, któ·
~ J
ry mote liczy6 na popareje większości,
jest ten, który zapewni dobre wY~J"jeDie.
Na ozem ma polegać taki program, tego
pierwsze posiedzenie wznowIonej sesji

I

IiOlltyUn'tlDSU.
I:>

ZeJJlt,

wlększo c sŁaleJ w t;eJmle.
I~ a, o uż
było wczoraj z oświadczeń, jaklO po mo·
wie p. Wojciechowskiego czyniono w ku ·
luarach Sejmu.
Mowa drugiego przedstawiciela rządu
p. Sobańsldego, pozbawiona było momen'
tów polityczlJyeh, zaś oczflkh\ane wystą
pienie p. BiJińsl(lp"o OrlłożOllO do n8stf)! 'nego posiedzenIa, I,Łóre odbQdzie Slę jut!' ,
i

t. j. w l' lltek.

St. Sz.
--0--

P'
. poS I'cU
CJzc1n,'
rZBmog
~ a.
!

W-" wołało to Ol!rOUlD~ wra· '
J

l zwolimy. Dlatego' tp~

pierwszą troską

I

j

oltreślUo.

j
l ~
t
D e 11
( arao a, 10 ,ona przez zas ępcę
premjera p. Wojciechowskieg-o wskazała
moono i wyraźnie, 1.e func1a~entem teg'o
programu musi być powszechue poszanowanie prawa. Gdyby ustawa o kontyngensie zbożowym była w całości zrrali700wana,
S(11'8 n Ilpl'owizacJi krajU stałaby uierównie
l'·pi ej . .J:' l f.'stet y od \\'yllo'lania jej i jak
w kllzywał p. \'ojeieobow ski, ucIJylajq Bi~
I wielcy I mail. Ku oburzaniu posłów
\vłościatbl,icb szejkich grup p. Wojciechow.:du zapow1edział, to nie cofnie aią
IJl'zed u1.yciew siły zbl'ojll"j dla ściąglli~oja

sprawozdania rządu w sprawie aprowl~

Sejmu.
zacjl.
I du 1 Wysokieg r) Sejmu było powstając
:WiE2k8Z0~Ć sejmowa. 'Yye~o,dząc z zaMinister spraw wewnątrznych W o j_ parLstwll polskiemu r.apewnić dostatec
łoMnla t.lw,suwcrennoścl, m6Jecluokrot.! cl'echowski: Jako ministc"r s[Jraw wP ' I siłE) zbrojną i pierwszjm jednomyślu
"
t
d li po 1S,{lego
1 '
hy.o
ł
nie.b,yła i jes.t w sprzeeznoacl z ezą p.
wDAtrznych
w pIerwszym
rZĄdzIe od[)owyrazem
wo I'I naro
, <
"
ł '6
'kó
WOJcIechowalnego. t
I wiedzialny za porzndek
i bez piec7.p.list.wo wo ame
W "
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Za,sady w, ysunfę ke ,przezt p.
OJ C 11'1-,
publiczne
w pal'lstwie, nWd~am 1.8 SWÓJ'I
Zl~ u nacze upmu (lOWO z WU l
d
tk'
l
ł d
t
ł
Cb.OW8klP,gO, nIe ,pozy~ ,aJq za e.1O nq OWł
obowinr.ek r,rzedstawić stan rzecz,! Vf llnl\ - 8 HIl pOi W 1:1 nym or {anOIll s !lnę 8
ś i
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W i ~ t j
'1
t
t'
t

(TeL od nasz. spr. sejm.).

nie

gwiazdą kinematograficzną

w roli tancerki Dj ali.

/

· ·
QfalOnia

ską

~

Posiedzenie St;.

Poczntek
~

min, :30.

posiedzenia o I!odzinie 4
~

vruga zas~da, lltórą jasno postawił
Po krótkim streszozeuiu wa-tnłe,jszych
V' ' .
p. '~oJclecilowsl~l, zjskuje 80l)l6. także I wvdarzeli i (aktów. jakie zaszły w okre·
Wielu ~rzecJI\' lliJ(ów.. w SejuJle, to kwes~ja sie (erji sojm~wych, marszałek oznajmił,
pOl1zlału kumP. eteucJI. Pali llllnlster mIał że prezes miDlstr6w Paderewski zateLe"
ncj~, że p1'Zyl{ład pOSzHIlowllnia praw I grafował do niego, ~e z Paryża musi wy·
musI lŚC Z góry, Jlb y zaś ust,nll.r !lzan(j- I jechać, w ważn~m interesie kraJll, do L~l1'
wauo, trzeua \\Je dzl( C kto I ao cZt'g' O ma , dyuu l że prosI o wytłomf!ozemeJego nIn,
prawo. Otóż Z'<i tlle' , z !:'\' Pl!cv Ił'emjera obecności w Sejmie,
trZeba raz \\I'Osz,:I\' ou,j't le: ,,: lu u\ cju praPrzy8t~pio~o do pori"ll\1l (lii ' 1\I1 (- , r "
wOdawcze od w)'kuna',rczyclJ. Te ostatnie to joat do

I

l

y

stwie i jego niedomagania 1 potrz 11: , bę- I
armja po ska,
dące przedf!liotem szczególnej troski rządu. I a bohaterski żołnierz dowiódł, te rt>1
Polska, jako pal\stwo niepodległe, ' ma t'lIłę,. że ~lo?e n!lkaz,aÓ p08zano
nie jest w świecie międzynarodowym zja- I dl~ s.~e,l wolI. PrzyznaJą to na" et o.
w,'skl' em now\m. Z czasów Rnec'lyl)'ospoli. DZI~kl temu b,ohatprSlt,lern," zachowa.nIu
. " . t
naszego żołnIerza dZIęki spraw neJ or
! tej i naszej niewoli
p o zostało wśród ob" ..
..
.' .
,
.
[..
,
cych wrażenie, że Polska to kraj, w Jdó· O1zaoJl ar~lJI, unl1eJętne) strnte .Ił, d:-l
rym każdy ob~y, umiejący operować in. ! z coraz wlęks,zą powagą odnosz , Slą
trygami, złotem i siłq orężną
nss l. eora ~ wl~łcszym poszanowaniem
mo~e panować l układać stosunk: ~ nasze) woli.
SIły tej utywaruy nIe dla narzuCi
tak, jak mu 8i~ żywnie podoba. - Otót niewoli nas z ~'m ą l' dom. Sal i prz,z
pierwszym i najtJwotniejszym zadaniem gie lata do~ć z l\ z u aliśm sięt.a·u pi ew
było przekonać ~ 'lat, ~ e ruy samI sobie by ten cię~ar z\ ulać potem na barkI
chcemy i lH~dr,icmy sobie gosp \) darzy~. hie nylll. Siły tej uźy " lim y przode sZJstlt
poddamy sią żadnoj obcej woli i b~dzicmy
dla własnej obrony,
samouzielnie urządzać nasz hyt palistwowy dla zJ'edno L:Gellia VI' l· (' IW calość roz rla"
1 ''''yt,'frać d"ogA do przyszłości (Brawa)
•
n.
'<
J"
•
ziemi polskiej 1 r!ln usunięcia
dalej
Przypomnijm\ sobie czas sejmu elekcyj·
nego, przypomnijmy panowie tych obcych nas niebozpieczeństwa wojny i barbarz
l
h
stwa. Cel nasz ten stawiauv p z z
potęg, które na ziemllich po skic próbo- czelne dowództwo został w z·u , }noścl
~ały zasady "divide ,et impera..... szczując sią~ uIE!ty. To lIaj\\ląlrszy tqumf nasz
Jedną warstw~ przerJ wko drugieJ. Dawny
ł
pogll\d lIa Polsk". M to je3t objekt pa
żo IIlerza 1 naczelneg o nQwó<1z· \'fi że
llowania c~dz~, SIłą, skł~llIł wlt'ln z ua· I molemy spOkojnie patrzeć w przyszł
'szych sąmadów, z ChWIlą gdy Polska a tembardzl(,) sjJOkoiniE:'! ł 'l ote r ly patr
I 7.mat'twychwstala, te nie chcicll sił: IICZ j Ć
w prz~szłość, opierajqc s j ~ 111\ ~iJe nas
! 7. n a szą'
samodzielnością i wolilo. c lŁ\. ~e ll3 sztanJa;:ach naszych Ju i niel'az
l r trleba bXło v_ywa6... te Da
to nie no- rody ob(}8 widziały.. te siła. 1>ol~ka j

I
I
I

L

a nfe dla.tego, 8teby nieść niewolę, ł śei fnnltejonować, trzeb.a. a~eby mia. ł jasno mnie się dziś komisja kCl1stytllcyjna.
wolno~ć M nieraz na sztandarach skodefilwwan!.\ Ilstawę J dlat~go Jadn.a. z Musi powstać wyrażny pQdział władzy
h na ~aehodzje i wschodzie widziano ~ajpilniejszyeh . spra,:, w tej . dZledzl.nl.e a machina państwowa normalnie zbudowana musi wreszcie zacząć fllnkcjonować.
hasło naszych bohaterów: "Za Jest opraoow8me ustawy ~ ~mlllaoh wleJi wasz" wolność·.
skieh.
Ustawa ta ~b?Jmle wszystkie Rząd musi nabrać charaltteru polityczne.2ołn1en polski niesie na wschód dzielnice państwa. MIOlsterstwo. sp~aw go. Prz·ewod ni ą myśl ą KO nsty tucji 3 maj a
oświadcza dalej minister było połotellie
wolności, obrony przed despotyzmeI\l wew~ę~rz~ych dąty przedewszystklem do
końca błędom przez wzmocnienie władz
d gwałtem a jedynem pragnIeniem rOZWIDI{!Cl8.
oentralo Jcb. Minister bronić będzie w
du, który go tam posłał jest pchn.ifldwóch form samorządowych:
komisji
konstytuoyjnej tej zasady będzi"
ch sąsiadów w ten sam bIeg
Gminy
j powiaty. Później
z~Julle
się
przemawiał
zatym, aby Naczelnik Pali·
Dcjł, kt6rym my zmierzamy ku doskoo ustrojowi państwa, lm dosko- r~ąd utworzeniem wyższyoh Jedo ostek stwa wysze (l ł z plebisoytu i miał najreformom. Nieza.wodny iU8tynllt samorządowyoh w postaci województwa. większy zakres władzy.
W dalszym cią~1l swoich ,,'ywOd?w
Mi oister bronić tam będzie r 6woież
łołnierzy
i wieszczów upatrywał
h
i i.toienia Polski w atmosferze omawia minister 8praw~ słu~by bezpIe- zasady jednoizbowości Sf'jmn, poczem za·
i humanizmu a zarazem mówił, czeństwa, stwierdzając, że dziś jest jedna sady, ~e powołaoa. będzie straż praw, zło
ska wtedy tylko silna istnieć bę tyllw straż bezpieczpń.stw~ to jes.t ~ol.i żona z m(!~ów zaufallia Naczelnika pań
kiedy nabierze prsekonania, ~e wła· cja państwowa, ltt6reJ ujednostajnIenIe stwa i Sejmu, która. będzie de<lyd ować
zostało już w zupl'łno~ci doltonan€l.
czy dana ustawa jest dopuszczalna, czy
sił" jeet w stante co osiągnąć. .Wtedy
Minister wskazuje następnie na
nie. Nie będzie to izba druga, gdy t nie
znajduje btotn" i szozerą pomoc.
b~dzie miała inicjatywy prawodawczej.
Polska musi przedstawiać sił~ impokonleczno§ć podniesienia autorytetu
Wabiera głos wieeminister aprowimaterjalnie i moralnie.
rządu.·
zacji p. S b a ń s kij oświadcza, te odomawia następnie stosunki
.
.
,
.
Jego organa muszą byó naletycne pople- nośnie aprowizaoji krajn, rząd nie podw panstwle.
rane. Potrzeba nam kiero.wnictwa i st~- daje się pesy :!.izmowl. Dotychczasowe zaekonomiczne Jest tlęikle, ale nowczej woli rządno jako odpowiedzial· rządzenia nie przyniosły wprawdzie po·
bynajmniej nie rozpaczliwe,
nego kierowo.ilta. Jest to tym bardzl~j tądanego rezultatu, leoz przy pewnej ich
Wynika ż niego obowiązek utrzyma- potrzebne, te dzisillj widać błędne pOJ' modJiii{8cji zachowują~ kierunek nadany
porządku za wszelkt\ cen~, Intensywna
mowanie kierowD1ctwa, któr~ u nas. Jest przez Sejm wytywj'e nie kraju jest rzecźel
wszystkich na wszy~~kich polach i rzeczą najkonieczniejszą. KierowOlctwo wykonalną. W byłej okupac,ji niemieckiej
wytw6rczość to dziś nakaz dla
jest ~ciśle związane z wytwarzaniem ~u· osiągnięto slmp zaledwie 2750 wagonów,
narodu. Polska musi dziś wy- torytetu rządn. Swiadomość tego mIal na całej okupacji austrjaołliej 386 wagoże jest dojrzała i to jest obowiązkiem
pan prezyaent ministr6w, nie u~ało mu nów. PrzJuzyoą tego jest niewątpliwie
Sejmu i całego społeczeństwa. Mu- siQ jedna ukończyć rozpoczęte] ~ekon- opóźnienie zbiorów i brald organizaoyjne
~M"..,,,ł,,,,",, ...,,,d,,",i .. m W sobie rozwijać ustrukcji gabinetu, f!dyż musiał wYJech~ć i przewozowe.
pawi
Nie możemy się kie- do Pary~a.. Rząd musi WZiąĆ w swoJe
Wiceminister omllwia następnie kwe
polityką uczucia, bo ta grozi nie~
r~ce kierownictwo TJolityozne, gdy t ta~
stję cen wyznaczonych na zboże, które to
skoro jej nie opanujemy jak jest dłutej trwać nie mo~e .. Rząd ~
ceny w pewnych wypadkaoh musiały być
Należy' td przedewszystkiem
Sejm muszą siQ dziś sltons.oll.dować!
te Polska nie mote być poJem zarówno w rządzie jak i w Se,lmIe ~USI zmienione. Konkretny projekt co do cen
eksperment6w, i sobie pozwolić na się ujawnić wyraźna wola klerow~lCza przedłotony będzie niebawem radzie aproeksperyment na jaki pozwolił sobie rządu. Ciało wyborcze po~yteczue l po- wizacyjnej. Państwo musi sobie dzisiaj wyO zupełnie
pierwotnej kulturze. trżebne do wykonywania ltontro~i al~ starczyć. Rząd musi iaknajwiQkszą iloŚĆ
i tragicznym przykładem tych tam, gdzie ono siQ chce zaprząść 00 roll zboża uzyskać, aby ono nie nciekło, a dopiero
wtedy będzie można walozyć z handlem nie,
nł/\W jest właśnie Rosja. Minister 'lłderoWniCZej nie moM stanąć na. stan o~
legalnym
i z paskiem, ZwłM~cza, te przywóz
z naj głębszym przekonaniem i wis\(u odpowiednim rio swej roll. MUSI
z
zagranicy
natrafia na trudności ze wzglę
z wiarą j pewnością siebie, że być jasno i stanowczo ustalony
d6w finansowych, transportowycll i technipodział władz I kompetencJI,
polem dla eks~erment6w ni~ będzi.e I
oznyctJ. To .te~ jak najśpieszniej
Naród polskI do tego mgdy me \.
.
•
gdy t brak w tym k i er~nku obnlta powlIgę
trzeba wydobyć od ludności to, co
wydobytem być musi.
dzlemy nIe drogą rewolucji lecz or,!!'anów centralnych l na dłuższą m,et~
drogą ewolucji.
'
jest niebezpieczne dla palistwa, albOWiem Rząd stoi dziś na stanowisku sekwestru,
,
mimowoli wytwarza drogę prowadząoą do
wa na prawicy)•• Obo~lązklem rządu aoarchji. Zródłern włady pSlistwowej w a dotyczący proiekt będzie przedło~ony w
całego narodu l.est D1e przekraozać Polsce jrst naród. Ale do '."yl,o.nania najbli)lszych do lacll. Jedynie na tej drodze,
o tego n~ 00 ~y(}le dołrzał~ pozwala, tej władzy musimy mieć ojpowlednle u- na drodze zajęcia zboża na mieiscu u prodawać SH~ w. prowadz~D1e r~form, pos at one organa w zakresie ustawoda.w- dooeotów widzi rząd 'pomyślne zalatwiellie
8tosonk~ e~OnOlD1(~Zn,e l sto· , stwa, w zakreSIe wladzy wykonawozej kryzysu.
Na tern obradr odroczono do piątku.
ku tury w krajU Jt>BZOZ~ nre dopu- Naczeluilul Państwa, w zakresie sprawieNagły wniosek p. Dąbsldego.
.aja..
.
' .
dliwośoi sądowej. Dzisiaj dwa pierwsze
~1iDjst('f . p!zecbodzl nastę[lI~le do momenty sa, Z311adto poplątane.
w sprawie prowizorium dla Galicji wschodrolneJ, 1 zaznacza, ~.e Iz.ąd w
Minister omawia nast ę pnie
niej odesłano do komisji spraw zagrano
itszycb dD1aoh przedstaWI Sejmowi
P. Dąbski prosi, aby komisja przedło
ekt ustawy o reformie rolnej. .Mini·
sprawę Jwnstytucjl
~yła sprawozdanie w tej sprawie na nast~pzaznBllza, ŻA i w tej sprawie rz~d
stwierdza. że dzisiejszy stan zyeia z nym posiedzeniu Sejmu. . .
.
mote iść tak szybko jakby chciał. dnia na dzień jest niemoźlIwy. Trzeba
Następne posiedzeme SelD;lu odbQdzle
sierpniu dopiero zorgonizowano głów- sholitlirę państwa jak naj prędzej uzmr- się w piątek o godz. 4 po poludniu.
ur,;ąf1 ziemski, któreg.o pierws.l'lym słowić w jasnych konturaoh, czem zaJem by~ rozpo"ądzenJe Dorm~ące l ~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~
oszenie prawa własnośoi nierucboziemskiej. Sprawa reformy rolnej
być przeprowadzolla w całym ILaje
prawa.
mo.te tu być dopuszcza na żadna
r
samowola,
(pomimo zapewnień ukraińc6w, ~e kul'sa są. apolityczne, 'uprawiano na nich agita·
sLworzenie faktów dokonanych. Wszyoję polityczną).
robić się b~dzie tylko ua podstawie
z d. 1 października.
j nikt siłą inDPgo prawa nie naFront ii{ewsko.białcn-u{ik~.
(Tel w1. "Gl. Pol.").
• Państwo Polskie jest bowiem
Na wscliód od Dźwillska pod. Kratwem praworządnym.
.
..
. k
.
'l .
Wiedeń, 1 sierpnia.
"Neue Freie
W dalszym ciągil przechodzi minister sławką D1eprzYJaclel. ~lę SZy~l ~l ,aml Presse" donosi: Prezydent Wilson przerwał
sprawy prawodaotwa robotniczego,. nsiłował sformować hnJę rzekI Dzwlny. swq podró~ przedwyborczą, i wróoił z mieJosi cenne zalety !Obotull<a ~olsłtiego Ataki odparto. Jednocześn~e silne atalii scowości' kuracyjnej w Kanzasie do Waszyncza, te zadamem rządu J~st rów- . nieprzyjaciela na przyczółkI mostowe Bo- gtonu. Zalecai!! mu to lekarze, nw~ając, te
~e .sprawą reformy rolneJ! przy- I brujska i Borysowa z wielkimi dla prze- wskutek podniecenia nerwowego prezydent
.. "I
•
le l wprowadzeme w tycIe proWilson lIlóglby cię~ko zaohorować, gdyby
dotyczt\cego prawodactwa robotni- ' ClWD1Ka stratami odparto.
.
nie odpoczął.
. 'Minister zapowiada W tej sprawie I
Na południe od Połocka, oddZiały
sienie szereg~ ustaw.,
nasze nagłym wypadem rozbiły przeciwniW dalszym CIągU omaWIa minister ka' pod miasteczkiem Kamień, biorl\c 200
spraw~ aprowizacji
jeńców i 2 karabiny maszynowe.
Berlin, l października. (PAT). Radjo
l'dza,jąc, te w tym kiera.nlm rząd
Na odcinku na półnoo i południe od pozn. Według doniesień pism tutejszych
ł si.~ z zawode~, gdyż w niek~óPrypieci nieprzyjaciel
wprowadziwszy został przez tandarmerjfl polską zaareszokolIc~ch urodzaJ . był bardzo ll1e- świeże sib' do akoji, atakuje. silnie na· towany białoruski minister spraw zagrayślny w Innych zaś mImo wyznaczonego
•
. nicznyeh Tereazczenko i osadzoDY w wię
iDn nie dostarczono wyznaczonego sze pozycje.
zjeniu wileńskim.
tyngensu! To zmusiło rząd do uży~ia
Front wołyński.
ków, któreby przynagliły opornycb.
Otywiona. działalnogć wywiadowcza
m z tyoh środków to
BaDaU
prz&eiwnika.
użycie asysty wojskowej
Sosnowiec, 1 października. (P. A. T.)
W zast. szefa sztabu generalnego
to ~rodek konieczny, gdy t lndnodć
piątek mi~dzy Kamieniem a Dąbr6wką
W
Haller pułk.
się przekonać, it nIe mote sobie
świeto sprowadzone wojska Grenzschutzn
ewatyć obowiązków.
napadły Da polskie wojsloi graniczne. Po
Dalszy ciąg wywod6w mi'1istra poy był sprawie administrllcjl pań- ,
u
•
stronie polskiej padł 1 żołnierz. GrenzMó~()~ wykazywał ro.Ł!lIal~e
LJON, 1 października. (PAT). schutz stracił 2. W poniedziałek po pona Jakle natrafiało tworzeme r Radjo warsz. "Temps" donosi, że łudniu przybyła na miejsce Iromfsja enpaństwowego, zaznaozaJąc, te w '
d 5'
.. . t
F
'.
u lO mIeSięcy nie motna było ! ra. a -elU z lIllCJa ywy rano.] l ~~- tenty i spisała protoknł. Komisja bawi
ć dOlkouałego aparatu.
I
mlerza rozstrzygnąć sprawQ GahcJi w Rodzicu.
trÓj administracji był wadliwy
wschodniej z wolą polaków to' jest
"" ....IT'I ..

Spra'UTy polskie.

KomunIkat szefa sztabu generalnego
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Rokowania polsko-ołomlBtkle wBerlinie.

sklepy Wal'szaw-

skiegoZIem i ańskiegoTow.
lUleczal'skje~o przy ulicach

yku' czalnia,
Srednia 29 i Andrzeja 3.
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°

I

.

l W~

została

i

półwełniana

Wólczańska

374-2

oM 19

uruchomiona pod

firmą

"Meyer i Kleinjud".
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wypuszczenia na woInoM wszystkioh jeń
ców wojennych i internowauyoh. Równocześnie oznajmiono delegatom polskim,
wnioski niemieckie w sprawie polieji. lilmicla('ji i ochrony mniejszości za wyjąt.
triem spraw szl~olnych i kościelnych.
We środę lub w czwartek nale~y
oozeldwać ostatecznej deoyzji co do projel,tu układu odpowiedzi poisk!ch delegat6w na propozycje niemieckie, Następnie przyrzekła delegacja polska na
odnośne za:p y tanie ze stt'ony niemców.
źe przy przeprowadzeniu urządoil(ÓW niemiecldch z Polski do Niemiec nie bQd~ie
czynił im żadnych teudności.

Zapewne przf'jdzie jeszcze kilka
dni, zanim po przybycia polskich delegatów rokowania. polsko-niemieokie będll
mogły si~ rozpocząć w całej pelni.

Odezwa do thłOpaw.
Wydali ją w Krakowie posłoWle P. S. L
Kraków, l października. (WBK.).
W numerze "Pjasta", który ukate
się jutro, umieszczona będzie
odezwa
posłów P. S. L. (grupa Piasta) do cliło.
pów, w której to odezwie posłowie wzywają ludność rolniczl\, aMby ze wzgl~do
na fatalne polotenie aprowizaoyJne kraju
wypełniał~ ściśle nstaw~ o kontyngenste
zbożowym.
Odezwa zaznacza, te miasta
i środowiska fabryczne znajduJą si~ bez
zaopatrzeDla w !ywność i okolicznośó ta
jest na ręką bolszewikom. Dalej odezwa
zaznacza, że tywność potrzebna jest dla
woj sita, które o głodzie j chłodzie walczy
na frontach o bezpieczeństwo Polski.
Odezwa zwraca uwagę, te jakkolwiek
ceDYI wyznac'zone na zboże przez rząd
są stanowczo zbyt niskie, jednakowot w
imlQ dobra ogólnego i w imię interesów
ludności robotniczej miast l całego naro-'
do, w jmi~ pokoju tak potrzebnego powstającemu do samodzielnego tycia RzecZH'0spolitej, chłopi winui doshrczd
przepisaną ilość zboh. potrzebnego dla
wojska i robotnik6w. OdezwQ tfl podpisali posłowie - Witos, DQbaki. dr. .Ber, gel l Staąisław GalewskL

o wegiel dla Anstnl
(Tel. w1. "Głosu Po!.-).
Wiedeń, 1 sierpnia.
.Nene lI'reie
Presse" donosi: Na zapytanie w sprawie
w~gla dla Aostrji polski minister skarba
Biliński odpowiedział: Wobec ograniczenia
produkcii wQgla w okrflgu Dąbrowieokim,
zapotrzebowanie węgla w Polsce nie jes'
zaspokojone, przeto a~ do polepszenia sytuacji nie będzie mógł rzl\d polski zadośt
uczynić tyczeniom Austrfi niemieckiej. Natomiast będzie mógł rząd polski dostarozY'
miastu Wiedniowi dwukrotnie wiflkszą U066
ropy naftowej.

Poratka

bolszewIkał.

LJon, l paź,dziernika. (PAT). RadJo
Z T aganrogu donoszą: Wojska
pozo.
gAn. Mamootowa zaj~ły Worone!. Po
wzięciu miasta kawaler,ja gen. Mamonto·
wa zdobyła dardzo watoą ze wzgl~dów
strategicznych stację kolejową Lisk. Obecnie podstawą działań operacyjnych
b~dzie Tan.bow. Gen. Mamontow usiłuje
połl\czy~ swój prąrt na ·poludniu z irontem gen. Dauikina. Dotychozas armja
gen. Mamontowa rozbroiła 80,000 tołnie
rzy bolszowickich i zdobyła bardzo wiele
materjału wojennego.

Bolszewi[y eV:3kuu:p PetersDOFD.

Berlin, l września. (PAT). RadJo
IJ
bnle[(1I
pozn. Biuro WoHa donosi pod datą 28
Praga, l października. (PAT). Tuą 00 jednak blłdzie motna prz9pro81111['
1
I111r1
o I cbwilą naJełytego rozwoju saI"
U
fi IdiUII.
b. m. 00 następuje: Na dzisiejszym przed- tejsza ajencja rosyjska donosi ze SztokDt który okupacja pozostawiła nam
Lwów, 1 8ierpnia, Dzisiej~y • Wpe- połndniowym posiedz"niu, w którym wzi~Jj holmu, ~e bolszewicy gorączkowo ewa.pełnej ruinie. Ooecnie we wszyst~ l red'" donosi, te b~ne~aTny delep Gałeoki
udział prsedstawlciele .iq.~o lJjemjel~kjt;!go
pow;lltach bJ'łej, Kon gresówki '"' wy.. j rozFgr,l;ąd~iem z dnia 29 wr.ześnia tabro- or~ delegaci polscy, u:{tanowiono pro- ltuują Petersburg. FabrykI amunicji so6 sBmorzą f1 JUż ul'1J~bomiony. Ale I nil wykładów' D3 wy~y'c.h kllraa.oh Giwer- 1@łtt OIIObnego "kładu. '\F 8praw~e prz.y. staly p.r:zenieslollO l Petershnrga. IU~
samofZ2f,d gminny mógł w zupełno- j łyteekich ,łlJa.8I&'WCIeOk.i.
_JIÓia:Dł& , ~@.....DSi. ,. &~ne.s~i ot,az '.. !)b.sza.r'..J p'~a1ak:k

Iam

kurs'; Im.

Wr. !'fC.

Bolszewicy
(Tel.

A
e

ług

nych
mieńca

wł.

zajęli KijóVł.
,. Gl. Pol.-).

• !fi I sierpnia.
in opmacji otrzymaWarszawi z
aZ

Podoi Ide o boi ze-

lIIIicy jakoby po . wnie za-

jęli
zy-ę

rjów,
o adzą 'ofenze trony
c matu.

Denikt aGrnzia.
Sztokbolm, 1 paidziernfkL (PAT).
Donosz" tu, te w Tyflisie dokonano sa·
maohu na gen. Barutowa, który lostał
cif:!ko ralliony. Rokowania mlt2dl1 Gru~
• ją L\ Denihinem B08taly lerwane.

Dr. .BeneSI o prIJSZłoltl

łrollkowej

Europy.

Praga, 1 sierpnia. (WBK). Bardziej
aniżeli ofiojalne expost\ dr.
Benesza jest jego pr7.emówienie 'W syndykacie ozeskich dzienni)l.arz/, podane przez
dZiennik "Lidowe Nowiny .
Dr. Benesz powit'iłział, że stanowisko
Czech wzgl~dem Niemieo, które określił
iako najpot~żmejszego (konektesten) sąsitHla
Czechosłowackiej republiki musi być lojalne
i że Czechosłowacja ndzieli poparoia demokratycznym Niemoom.
Benesz oświadczył dalej, te delegacja
czeska w Paryżu nie głosowała przeciwko
przyłączeniu AT1Rtt'ji niemieokiaj do Niemiec,
a to prawdopodol>nie z oba.wy pt"'led ledemoją naddunajską, która, jak Benesz oświ~d·
czyI ma na zachodzie jeszoze dużo sympatji.
Monarchiozna reakcja jest nieunikniona, n
jej siedliskiem będzie nowe tl'Ójprzymierze:
intElresująoem

rumuńsko-węgiersko-polskie.
Polska jest zresztą tak 621 tak rzą
dzona wyłącznie przez byłych orzQdników
wiedeńskiego BaJlplatzbansn. Wreszcie stwierdllil minister, że słowianie z obeonej woJny
światowej wyszli niekot"'lystnle, gdy~ są rozczłonkowani.
nea~umująo zło~ył Benesz następujące

Podozas swojej podrótl po Ameryce

wiskiem hr. Jakuba (James) Minotto. Był
to agent, który wprost donosił o swoioh
rozmowach 21 p. Oaillaux, hr. Luxburgowi
posłowi
niemfeelriemn w Buenos Aires,
który z kolei te rapoI·ty przesyłał ambasadorowi niemieokiemu w Stanaoh Zjednoozonych hr. Bernstorfo\\'i. W tyoh raportach Minotto stwierdził, te Caillaux odzy·
wał sifl do niego o prezydencie Rzeczypospolitej t o wszystkioh mi ni strach fran·
ouskich z niesłychani' pogardą. Prosił te~
go, a~eby prasa niemiecka nie odzywała
8i~ o nim pochwalnie, poniewat mu to
8zkodzi. Cała ta robota p. Caillaux z o
wym Minottcm wyszła na jaw w paździer
niku 1918 r. Wówozas bowiem OKazało
si~, te MInotto jest nit'mcem i został jako agent niemiecki w Stanach Zjednoczonych zaaresztowany. Przyznał siEl tet do
tego, te stał na usłogach rządu niemieol kiego.
Inny aO'ent niemiecki, ?lyd w~gierski
Lipscher utrzymywał stosunki z p. Caillaux
za po~rednictwem niejakiej pani Dl1verges.
Znany awanturnik Bolo Basza otrzymał 10 miljonów od Niemców tylko lIatego, :te był przyjacielem osobistym i na
r7.ędziem w rękach p. Caillaux.
Tak samo p. Caillaux utrzymywał sto
sunki ze szwajoarem SchOllercm. który,
jako agen~ rZt\du niemieckiego, dal 10 mi·
Ijonów franków na zakupienie dziennika
"Journal" Piotrowi Lenoir, a właściwie
jego ojcn AHonsowi Lenoi r. Wrt>szoie Z
p. GaiJlanx w śoisłych stosunkaoh "ost.awał 'dzisiaj jnt rozstrzelany Duval, kt6ry
był szefem
administraoji w dzienniku
"Bonnet Rouge" w organie, utrzym:wa~
nym przez niemoów celem wywołania we
Fuocji depresji, sprowadzonia rewolucji
i zmuszenia Francji do zawarcia niekorzystnego dla siebie, a nadzwyo'll8t korzystnego dla Niemieo pokoju.
Pano Caillaux gro?li kara śmierci.
WI deń, 1 patdziernika. (PAT). W.
B. K. donosi z Pary~a: Oa.illaux złot)l
przed najwy~sz'Ym trybunałem spraw kar·
nych o zamach stanu wbrew ze7.namom
Lenoira f jego matki II:7.nania, w których
twierdzi, te nie pozostawał w ~adll~m
pośrednim, ani bezpośredni II stosunku z
ojoem Lenoira od sierpnia 1914 roku. Z LeDouemmłouszrm rozmaWiał raz w
obeoności świadkó,,', a z Lf'lloirem stllrszym nie poz"stawał w tadoyeh stosunkaoh tinansowyoiJ.

oświadozenie: .. Stosnnek do
słowacH będzie poprawny i

Niemiec Oz echolojalny, ponlewat
Niemcy są naisilniejszym sąsiadem i 'wobeo
nas zachowo 'ą się 'aknajp0prawnieJ, ~ nn3Ze
stanowisko polityczne respektowali więcej,
mi dawna Austria. Jednak nie wolno zapomnieó o tern,. M, z powodu niev;yjaśnionych
stosunków w Niemczech, republioe Czecho
słowackiej grozj stamtąd niebezpieczeństwo.
W kilku ozęściach dawniejszej monarchji
Rustryjackiej powstaje reakcja, która grozi
przywróceniem na tron Habsburgów. Odnosi
si~ to do Polski, Rumunji i Węgier, czyniącyoh
pnygotowania do nowego trójprzymierza·.

JoUo,łiwia

mrol SIt

Zmiany w rządzie niemieckIm.

loWJ premIer wSUS.

(PAT). Havas. Z Konstantynopola donoszą. te
wojska Mustawy-Iremala obsadziły Ko nya
miasto w Azji .Mllipjszej i wypędziły
stamtl\ił władze oddane rządowi oentralnpmu.

O-min godzinny

dzień

pracy w ~lwe[ii.

Berlin, l paździHniJ..a (PAT), Radjo
pozn, Ze Sztokholmu dQnoszą, te jzba
szwedzka 120 głosvmi przeoiw 4 przyjęłl\
projekt ustawy rządu 00 clo zaprowarlzenia 8 godzinnego dnia pracy.

ar zaUfa.
(Tel. od naszego koresp.)
Reorganizacja ministerstwa spraw
zagranicznych.
Wezoraj dokonana została reorganizacja wewDQtrZn& mlmsterstwa spraw zagranicznych. Reorganizaoja polega na ści
słem ustaleniu kompetenoji poszczególnyoh
działów. Utworz,ono S działy: 1) sekretarj:lt generalny, 2) depal·tament dyplomaty·
CZllO ,polityozny i S) deparł,ament admini·
stracyjno· ekon omi ozn y.
.
Kierownikiem sekretarjatn został p.
Bertoni, kierownikiem departamentu dy·
pLomatycznego-p. Okęs"i, a szefem dzia
In administracyjnego p. 'Olszowski.
Oprócz tego utworzono wydział urzędów pomooniczyoh, na którego czele ma
stae p. Oskar Sienkiewioz, a naczelnikiem
kancelarji ministerstwa spraw zagramoznyoh został p. Rudolf Weber.

Nowe władze uniwersyteckie.
W uniwersytecie warszawskim odby-

BerUn, t patdzieruika. (PAT). Radjo
pozn. W poniedziałek popoło,lnłu odbyło

to ze,bra~i() ~zło~~ów g·a~.inetu ,przedstawicielt nJomIeókleJ partJl socplnych
demokratów, centrum i niemieckiej demo
kuoji frakoji zgromadzenia nOl'odowego,
celem omówi('nia sprawy pOllownego
wstąpienia dem!)kratów w sJdarl 1!9hinełu.
Konfereucja była ściśle poufna. O przebiegu jej podano tylko tyle do wladoWledeń~ 1 patdziernika. (p,A.T). W, mości, tE' wstąpienio demokratów w skład
B, K. donos~ z Belgradu: ~e;!ent Al~- , gabinetu jest zapewnione. Przegrupowa
!:sander pO~lerzył ProtłezowI uh-orzeme lnie rzadu niemiee){jeO'o nastąpić miałn
nowego gabInetu.
. .
<>
do wozoraJ wieczora

I

--x--

/ ••
•
.
Wynik plebiscytu w księstwie Luk~embnru.
Akt 08~al'leDla łrzeclwko D. CHllIBnI.
Wiedeń, 1 października. (PAT.) Islrro-

chleba.
O godzinIe 7-ej wieczorem tegoż
wysłąno mnie pod eskortą żandarma
Łodzi, gdzie mnie odstawiono do IV
komisarjatu. Tutaj obchodzono si ze
pomimo tego, i~ miałem przy sobie d
menty uniwersyteckJe-jak z przestępcą
minalnym.
Nie, pytano innfe gdzie i za eo by
aresztowany~Natomla8t jeden z dygni
komisarjatowych usiłował mi wmówi
m6j ojciec, kt6ry umarł 20 lat temu. .
je 1... posiada hotel w Mińsku
Nie przeprowadziwszy tadnego ś1
twa, wpakowano mnie do jakiejś cue
cej i pełnej robactwa kloakI. Nie
w niej ławki - musiałem spać na zi
O godzinie l1-ej wieczorem; dvgnitarze
1icyjni, sądząc widocznie, It się nudzę,
dali mi dla "towarzystwa" nożowca. G
ostro protestował, panowie policjanci
argument6w tak "delikatnych-, la wola
pogodzić się z losem. ,
Następnego dnia %aprowadzono rr
do prezydjum policj~ gdzie mnie Z\
niono.
Przez półtora dnia, prócz dwttch
wałk6w chleba I p6ł funta kiełbasy, ni
ustach nie miałem. O taką drobnostkę
od~ywianle aresztanta, ani żandarmerja,
policja nie troszczyły się.
Niniejszym proszę pana komis
IV-go komisarjatu, aby: po 1) zwi
kloaki, w kt6rych siedzą aresztowani;
2) aby wyjaśnił swoim funkcjonarjusz
iż między aresztowanym bezpodstawnie (
watelem. a nożowcem, schwytanym na
rącym uczynku-zachodzi pewna r6ż
I, te się ich nie wsadza do wsp61nej n
po 8) aby pouczył swoich podwładn
Iż każdego aresztawanego nale!y przed
zbadać, a p6iniej dopiero paso -ał go
przestępcę kryminalnego.
Niniejszym zapytuje ta e dow6
żandarn:terji w Lodzi i Łowiczu: Czy
siadan'e na świadectwie odroczenia po
su porucznika Wąsowicza jest przes
stwem i c;y za to wyci~a si~ obywa
z pociągu, aresztuje się go, męczy i gł
przez p6łtora dnia 1
Prxyjmij, Szanowny, ,Redaktorze,
razy szacunku.
Władysław Pola

Walki w Izil MnlelueJ~

!

si~

formował mnie pótnlej, it porucznik
sowicz i całe łódzkie P. KU. - aresztow
W żandarmerjl łowickiej trakto mnie naog6ł dośl! przyzwoicie. Pozwol
mi łaskawie za moje pieniądze kupić s
kiełbasy i poczęstowano mnie po sied
godzinnem siedzeniu kilkoma kawałk

,Paryż' 1 pażnziernika.

I Mają doń ponownie wstąpić demokraci."

Wiedeń,
I sierpnia. (WRR). .,Der
rag- donosi z Genewy, te Jngoslawja konzałodze
oontruie wielką armj~ przeoi
d'Annnuzia. Ludnoś6 Rjeki i okollo wita
I radością jugosłowian. Do Rjeki przybył
teł oddział włoskiego czerwonego krzy ta.

tandann, kt6ry mnIe aresztował,

Amsterdam, 1 pdd"iernika. (P.A.T)
Reuter donosi, te według nadeszłych z
Anglji wladomośoi cały ruch kolejowy został sparalitowany. Do zaburzeń nigdzie
nie doszło. Rząd zaprowadził obslugQ transportową za pomocą samochodów, aby zapewnić lurlnośoi zaopdtrz6nie w ~:ywnośc.
Roterdam, 1 października. (P. T. T).
Radjo pozn. ,.Times" i inne konserwatywne pisma doma~ają się od rządu bezwzgl~flne:!o zwalozania bezrobocia kolejarzy. "Daily News- donoszą, te zwołanie
parla'lJento stało si42 niezb~dne. Od one..
gdaj strajkojl\ r6wnie! omnibusy i tramwaie, a takte kolejki podziemne zawiesiły swój ruch.

półnoonej, zetknął się on r; agentem rzą
du niemieokiego, występująoym pod naz-

ł~ się

I

wczoraj wybory władz

studeni prawa.

.Gielda warsz wska.
DDia 1

akademio-

6% oblig. !Il. W&1'a&wy
1915116 1'. . . . .
6%' obI. Dl. Warasawr
1917 1'. za 100 JIlk.. •
6% oblig. bnnku lliemet.
za 100 mk.. • • •
4 1/,% listy zastaw. ziemskie A i B. . ~ •
4% listy zaat. ziemskie •
5% listy zaat. m. W a1'J
szawy po 3000 i 1000
4 1j,'; listy Z8st. m. Wara.
5 pr. listy Z8st. m. Łodzi
4 i p6ł pr. listy Z. m. Łodsi
Ruble carskie • •
Ruble dnmakia
. Korony • • • •
Franki. • • • •
Szterlingi. • • •

kICh. Na rektora zos al wybrany prof. mineralogji Stanisław Thugutt. na prorektora-prof. Antoni Kostanecki.
.
Olbrzymi skład raskarski.
Policja śledoza wykryła wozoraj w
podziemiach pod synagogq. wskładaoh,
należących ,lo firm) "Hlindler i 1\fessing"
za 50 miljonów marek rozmaitych towarów.
W tow'araoh tych są: najrozmaitszego
rodzaju materjały, bil lizna, perfumy, wina,
pasy trans .ni syj ne itd.
Kto jest właścicielem tych ogromnyoh zapasów - niewiadomo. Prowadzi
siEl w tej sprawie śledztwo.

I,

.•
Groz~ mu kara śm erOII.
Sledztwo przeciwko prezesowi ministrów francnslnoh. panu OaiJlaux już skoń.
I)Zono. Stanie on przed senatem zmfenionym 'W trybunał państwa:
Dzienniki ogłosiły akt oskarżenia,
Ten akt oskarżenia stwierdza, te wszystkie rządy francuskie odtrącały wszelką
myśl <' kompromisowym pokoiu ju~ od samego Pocz,)tkn wojny_ Tylko jeden p.
Call1aux był inicjatorem polityki, która
postawiła sobie za cel przywrócenie mu
ponownie wladzy w tym celu, ateby mógł
r(lzpooząć rokowania pokojowe z Niemcami.
W tym oelu posługiwał się on machinacjami wszel !'iego rodzaju. Nie oofał
sifl nawet przed kontraktem z agentami
nieprzyjaciela. Uprawianie tego rodzaju
polityki było zamachem przeciwko bezpieczeństwu zewnętrznemu państwa francuskiego.
\ 'oje- llajtajniejsz6 papiery OailJaux
IJl'zfwhowywał w sohowku stalowym pewnego banł{U we Florencji. Z tych papierów wynika, że uważał on zwyci~stwo ententy za niemożliwe. Dlatego też starał
si~ zorganizować wewnątrz państwa za·
mach stanu, ażeby móo, pGohwyoiw8zy
władz~ ponownie. doprowadzić do zawar·
cia pokoju, w którym był ~otów przyznae
Reln-,ię Xipmcom i zrzec Ri~ na. ich kol'zy~c całej połntJclloJ Francji, obaadzoDej
przez wojska niemieckie.
_

wo donoszł\ z Ljonu: Plebiscyt w Luksenburgu dał przewa*ającą większość na ltorzyść wielkIej ksi~~Dy Szarloty. oraz za
połąozeniem oelnym I Francjł\. W ten
tiposób Luksenbur~; przestanie naleteć do
'I.wi,\zku oelnego z niemoami.

[boroba Wilsona.
Pary!, l października. (PAT). Hans.
Z Waszyug-tonu donoszą: Według biule·
tynu oołoszoszonego w poniedziałok wie,
czorem polepszył Bl~ stall zdrowia Wil·
sona nI8zn1\cznie.

Strajk kolejowy w toulil
Wiedeń, 1 października. (PAT). W.
B. IL donOSI z Amsteruamu pod datą 30
października.
Biuro Reutera donosi z
Wiadomości
nadobodzqce z
Londynu.
kraju świadozą, te oały ruoh kolejowy
zOlltał wstrzymany.
Skądinąd donieliel\
o niepol:ojaob. niema. Rząd I18prowadlił
!la ulioach słuźbEl transportową.
Wbrew powytszym doniesielliom podaje .Chioago Tribune" II Londynu, te
Ine.ozna cz~ść kolejarzy wróoiła do pr.ey.
Liozba pociągów mogła atę zwiększyć.
Pooi,4g1 transportowe kursują na linjach
miądzy miastami głównymi, a prowinojonaln}ml. Zaprowadzono słutbę aut9m(1~
bilow'l i napowietl'lllłlo WClotaJ .głoslło
si~ do 8łu~bI

aooog k~

Za podpis pOI'ucznika

\Nąsowicza.

Dolary.

•

Leje rnm..

• •

pałdzier

JJO.04.-:
108.-

186.- ł 17-t
18!.- 180
210.- 204
195.- 185
104.16
103.75
6a.25

•

• • •

Szanowny Panie Redaktorzel
-xPozw61 Szanowny Redaktorze, fi za
Ku sy de'UTiz.
pośrednictwem Twego poczytnego pisma,
~arszawa, l pa~dzi6r
podam do wi.adomości publicznej kilka faktów, kt6re rzucą cichawe światło na prak- I
t,ki żandarmsko-policyjne w rcpublikań- I Funty azterlingi' •
skiej Polsce.
ID
, o1ary
.
•
•
•
W niedziel~, dnia 28 września, wraca- Fronkl fraucuskio "
•
•
•
łem z Warszawy. W Łowiczu w \\ agonie
Azwajcarskie '
•
•
tandarm zażądał odemnie dokument6w.
,
:
belgijskie.
'.
•
liry..
•
- J.esteś pan aresztowdnyl
•
- r>łaczego?
Marki fińskie
•
- O tym ..dowiesz si-: pan w dow6dz- Leje l'UDluńskio !.
•
twie tandarm~rJI.
.
.
_
.
Floreny holenderskie • . •
Wszystkie perswazje na mc Sil: me Korony Azwedzkie
•
przydały. Wyciągnięto mnie z wagonu i od•
norweskie.
wieziono koleją obwodową do dow6dztwa
duńskie...
tandarmerji.
,
••
austrjaoko-niemicokie
•
czeskie
W dow6dztwie zażądałem od porucznlka zandarmerji podania powodu mego
aresztowania.
- Jedynym powodem zaaresztowania
Kurs dewiz w Zurychu.
pana jest podpiS porucznika Wąsow!cza na
pańskim śwlad~ctwie odroczenia.
Mamy
Biuro koresp donOSI z Znrychu
rozkaz, aby wszystkich takich jegomości6w .Jutą 80 września. Kurs dewiz' Bp
aresztować.
81.75. dnia poprzednleo-o 25.-;
lO
Tu pan porucznik tandarmerji ironl<:z slit", 8.50, unia poprzedlllego 9.-; Ira
nie sf~ uśmiechnął:
20.M, dnia poprzp.dniego 21150; kor
-- Przyznai 5ię pan. Ile pańskie od. austryjl\Clde st"mplo\\ilJ1~ i rj~st.em,
roozenie koszwje2My jut wszystk.o wie- wane Ft87,· dnia popr:z;ot.llłogu R.75.

l

I

my._
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Paderewski prezydent - warszaw·
za 65 koron. W ten spos6b 1'11jnnje sie
ski Dumer.••
bur~uazj& i jedynie obłop i przemytnicy
Pianista w rękaoh swyoh piastuje
bogacą si~. Za kilka lat lub nawet kilka
sławę łupojenie. melancholjQ i radość,
miesięoy stan dredni zrówna się z prole·
Plebiseytowi w Prosach Królewskich (Zachodnich) 1 Ksłąt~eych (Wscbodnic~) tarjatem. To co nas pociesza, to jedynie łzy i marzenia: Mote je siać dowolnie w
a) oztery prawobrzetne katolicIdę powiaty; b) katolfck~-polska Wal'mJa negatywne zadowoleni!", te paskarz wo- dusze ludzkie.
W ręku prezydenta spoczywa los ...
cko-polslde Mazury. Plrbiscytam 'W prawobn:etnych l.>owlatach i na ~ar-.. jenny, wskutek łatwo zdobyt~go majątku
muje si~ Komitet Warmiński plebiscytowy, plebiscytem na Mazowszll PruskIem szybko go trwoni i prawdopodobnie pąd traktat6w handlowych.
Prezydent "otrzymał- stanowisko, ar'
~ie ni~ej jeszcze ni~ był przed wojną.
e siEl Komitet Mazurski.
tysta.
miał właśnie z jego jestestwem
Obeonie ogarnia nas wszystkich przeraObszar plebJscytu mazurskiego obejmuje powiaty:
tenie na myśl o zimie i braku opału, organiczne zjednoozenie.
.
Głowę mnzyka otaozał laur, gło,,~
lecz e6~ robić '1
Klm'
ludn.kałol.
ewang.
nIemców
potak6'W
prezydenta
' zdobi cylinder.
O ile wszystkie te wywody mogą
1.653
76,000
S,OOO
e8,000
28,000
48,000
hołdowali: duoh, kobiety,
Artydcie
zadziwić
i
wywołać
wsp6łc71ucie
dzienni1.204
60,000
6,000
54,000
8,000
52,0°0 '
karza francuskiego, o tyle n8 nas, kt6rzy młodość - prezydentowi podlegają bur7000
64,000
6,000
84,0 O0
1,707
71,000
mistrze, dyrektorowie szkół, przewodniprzywykliśmy do podobnych warunków
1,234
52,000
4:000
48,000
'1 2,000
40,000
oz"oy przeró~nych stowarzyszeń...
nie uczynią wielkiego wra~enia.. .
],680
153,000
1,000
52,000
6,000
48,000
Muzykowi chyliły 8i(2 do nóg dzięk.
-0894
! 42,000
1,000
41,000
18,000
29,000
csynleniem
przepełnione sefoa, ~rzed
!,127
, 57,000
2,000
65,000
18,000
44,000
kierownikiem nawy państwowej gn(\ 8i~
84 t
"80,000
1,500
81,500
20,000
1,900
grzbiety ludzkie.
. ..
R a z e m 10,800
441,000
80,500
419,600
105,000
826,900
Niemniej godnym uwagi jest polItyk
d'Annullzio.
.
Ogółem Dl. terenie plebiscytQwym Komitetu Mazurskiego jest polaków 327,000,
C~J ten wspaniały, bojnego tempeWi$deński dziennikarz D Padarewskim i d'AnnuDzio.
tem niespełna 20~OOO katolików, niemc6w 105.000_
.
ramentu ,pisarz zuajdzie w polityce spoNa Mazurach ludnodcią uświadomioną lest ludnodć polsko-katolicka., kt6ra staNiema chyba w bistorji człowieka, sobność szerolriego gestu, pelnego wytylko około 5 proc. og-6łll mieszkańców; ludnoM zaś polska, stano wiąca przeszło
kt6ryby, z~imu.iąc stanowisko wybitne, nszetU powiedzenia si~, jakiego pragnie jego
proc., Jest słabo udwiadomiona.
_
Komitet Mazurski działa na terenie ID.SOO kilometr. kwadratowych, zaJlueszka,- przed mniej lub więcej zjadliwem ostrzem dusza'4 ...
$atyry. Satyryk w myśl sentencji .Au suW dziełach d'Annllnzia ljnf1\ alabaprze. 420,000 ludnoścL
bUme au mdicnle n'est qu'un pns",-.potrafi stry, purpUry, brokaty, DaiwY8zul<a~8z~
wszędzie uchwycić moment groteskowy i
klejnoty materji ducha... Niebiańsk!e I
I naiwybitniejsza, umysłowo i duohowo jednostziemslrie tary przenil\8jl\ sf~ nawzajem,
rrK~'lteŃ Ó Ptt-BlSC "froWE:CO
kil ukł6ć ~ądlem ironji.
grając symfonią barw jaspisu, bronzu,
PRUSACH KRÓl.EW. ł 1\SlĄ1E:C
Pośród współczesnych męMw stanu
krwi... Są tam wonie upojne i miloM i
bez wątpienia jednym z najbardziej zwraca- rzeczywist'V cod sztnki i szumiące wrno
jących na siebie nwag~ jest m~sz prezydent
z Falernu,· a najwi~kszy pnepych dtwię
WAlHmSKt:WARt1JA i
ministrów Paderewski, przez to, ~e z ge- cznej mowy włoskiej, glorja wieczno~ci j
łtUAwoBRzeiru
nialnego artysty przedziertgnął siEl w poli- melanoboJja doczesności._
tyka, w kt6reg-o ręce naród polsk.i złotył
fOWIAn'
l co mote mu w !amia sa to nłekierownictwo rządu i zastępstwo fJ8 granicą. . słychane bogactwo wartości daó polityka"
To teł w prasie zagranicznej pojawił siEl Zamiast czarownego, przepysznego pła
cały szerflg satyr, podkreślających ów pod~
szcza fantazji, m UD d nr II odrobiną złota~
wójny charakter polityka i artysty... Oczy- zamiast lotu - ad astra, lot w aeroplawiście jeśli satyra wychodzi z pod pi6ra nienie do Wiednia. Zamiast zwyci~stw& Dad
mieckiego, to zabarwiona jest tE\ndenuyjną światem Idobycie Fiume... Smród
złośliwościł\,
ciasnych ulic widocznie ma coś pociąga
W ostatnich dniach w dzienniku wie- jącego dla mieszkańców wzorzystych krajo
deńskim "Der Nene Tag- pojawił sią feli educha...
ton pod tytułem: .Paderewski i d,Annunzio·,
._.Chciałbym jednalI wJdzie~ młnę
w ktprym autor z okazji zdobycia Rjeki Paderewskiego w .cbwili, gdy I okazji
prze:v słynnego włoskiego powieśoiopisarza naprzykład uroczystości otwarcia gimnausiłll le przeprowadzić psychologiczną paralelą
zjum w Rzeszowie, przy kt6roj b~dzie
pOIlllr,dzy Paderewskim i d'.Annunzielll.
obecnym jako prezydent ministr6~-:
"
W feljotonie, pod względem literaoko- c6recz[ra terjana zagra mu na fortepla.nH~
dziennikarskim bardzo ciekawym, charakte- "Fantazję" Chopina, dodając do tego
rystycznem jest stanowisko, jako dziennikarz nadprogramowo Berceuse...
niemiecki zajmuje w stosunku do idei patrjo-0tyzmn. Powiaia on:
"Paderewski i d'Annunzio są gorącymi
patrjotami, to znaczy partykularyst2mi".

eren plebiscytu na Mazurach.

Artyści

w polityce.

I
I

l

.

Najwidoczniej

PI\ZUI1YSZ

•

Warmja polsko-katolicka

2.na~s.6~"""'.

l

I późniejszy

i .. Vaterlandsliebe", "Deutscbe
t. p. obracają się w jakimś bardzo
,; ciasnym zakresie, wykluczającym patrjotyzm
I gl~boko pojęty. - Współpracownik .. Der
Neue Tag" nie mo~e tego pojąó, i:'J Paderewski, wielki muzyk, mo~e na harfie duszy
narodowej wygrać najcudniejszą ze swycb
pieśni, a słynny pisarz d'Annunzio na skałach nadbrzeżnych Rjeki wyryć wiekopomny
poemat epiczny.
Pomi'mo tego braku zrozumienia dla
patrjotyzmu, usterek w koncepcji ideowej,
. feljeton ów ma bardzo szczęśliwe momenty, zwłaszcza wówczas, kiedy autor mówi
o Paderewskim j d'Annunziu jako o art ystach, to teź przytaczamy go prawie w

I sertreue"

1 Trene"

~~'tTI
Objaśn.i.en,ie

l za- kulisI . WI"elkl·
'
l
8j'apoliijkal"

więc owe slynne hasła "Rai-

równoczesny plebiscyt

Mazury polsko-protestanckie
I Prawobrze~ne

powiaty pol.-kat Prus Zach. - pleb. wcześniej_
Część Mazowsza Pr. (p. niborskiego) przyznane Polsce bez pleb.
Granica Mazowsza Pruskiego.
Granica terenu plebiscytowego.
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Franciszek Józef był przedmiotem
całego świata wskutek olimpijspokojo z jakim znosił wszystkie
ezne l osobiste nieszczęścia, jakie
spadały. Czya był on stoikiem'? Nie,
tylko austrjakiem.
Austrję spotkała obecnie kl~ska tak
jakich mało mo~na odnaleźć w
ach dwiats. Naród austrjacki zachojednak wobeo tego dramatu pogodny
ieoh, jak to czynił jego stary władca.
A jednak ~ycie w maleńkiej Austrji
aszcza w nieproporcjonalnie du~ym
dniu, nalety do ciętkteh · zadań. Irodent .Matin" posyła swemu pismu
wratęń z Wiednia, według kt6rych
telnik będzie mógł osądzió z jaką nie-

_ ... <-,-

oną pogodą zDosi wiedeńczyk swą
gytuscj~ ekonomic'zńą.
Zycie koncentruj~ się w dalszym
w kawiarniach, z tłfjednak ró~nicą,
nie roznosi się tam -' jnt osławionej
y wiedeńskiej z pfętrzącą si~ śrnie
lecz czaruą lurę z palonego Zyta,

ciepłą wodę. Lecz wiedeńczyk wyte napoje z takim samym bumorem
owoleniem, z jakim dawniej zajai8ł
wyborowe pieczywo. Z tym samym

l<łanfają się sobIe
doł!tony, "całuje się
ki" j POzd1l8wia przyjaciół. Z tym
m entuzjazmem wita sią tenorów i
adonoy operowa. 'Napozór więo zmla·

echem jak dawniej,

ulicy radcy i

niewielkie. CzyZ to jednak oznacza,
naród nje cierpi wcale1 Jeteli w:&il\e
UWIlgf) stosunki finansowe pa.nstwa,
atwo się przekouać, te lak nie jest.
Diędzy jelł wprawdz~e baro.zo," -wj&1e,

l to

znaczy niebiesldch bilecików, noszą
cych jeszcze podpis ś, p. Banku Austr'yjacko-Węgiet·sldego.
Posiadają je wszysey, zacząwszy od paskarza wojennego,
dla 1\t6rego jednostką monetarną jest
lODa l{Oron, SliOńczywszy na bezrobotnym,
któremu miasto wyplaca 14 koron dziennie. Lecz posiadanie tych lloron niowiele
znaczy. Nie mówiąc ju2 o minimalnej
wartości, ja\{ą posiadają rJar,ewnątrz, mają ODe i w samej Austrji wartość niewielką·

KonduIttor t.ramwajowy zarabia mie1200 koron, robotnik - 60 kor.
dziennie i t. d. Płatre te jednak są niesięcznie

wielkie, je~eli wziąć pod uwagę drotyzDę.
Za miejsce w autobusie płaci się 1 kor.
50 c. Obiad w drugorz~dnej restauracji
- 80 koron, a w eleganckiej zaś 50 koron.
Jeden z ministrów uczynił korespondentowi francuskiemu następujące wyznanie:
"UchoCJziłem

za

czło,wielra zamo~ne

go. Mam troje dzieci własssc.h i prócz
tego zaopiekowałem się trojgiem dzieci
mego szwagra, !(tóry padł podczas wojny_
Wydaję na utrzymauie 10.500 koroD, a
mimo t(l nie zjadłby pan u mnie obiadu
z apetytem. Zadowoleui bo\viero jesteśmy,
gdy drogą l\ontrabandy uda nam si~ dostać trocbę koniny, którą się sprzedaje
w paczkach fi kilowych p-o 56 koron za
kUo. .
.
Istniej" wprawdzie karty tywnoioiowe, lec71 Diespo8ób wył.J6' wydzielanemi
racjami. Itt6re i tak otrzymuje sią zawsze
w uszczuplonej ilości Dla tego te~ uoie·
kamy się do lIajr(S~ni~jszych forteli i wy·
sZllkanye-h pOlUj'5łów, aby wyłu.dzit od
;prz;emytnika kilo nlasł& za 1.2Q kOl'Oll,
"Ił' za 500 koro·1I. ~ WIe w.i~.

J

wobec

"Pą.derewski i d'Annunzio ... Dwaj niezrozumiali ludzie ... Byli artystami, a stali
sią politykami. Własnowolną deka 'l encjaL
Służyli ludzkości, a teraz służą lu·
dr.iom ... Byli-rzec mozna-heroldami Bogał 8 teraz są dworakami tłumu... Cechowała ich niepospolitość., :a teraz pochłania
ich pospólstwo ..• Przefrymarczyli sławę na
popularność ... Zstąpili z wysokich regionów, aby walczyć o marny kawałek ziemi.
Polityka to najgorsza z piekielnych
tortur, jaka dręczyć może twórczego, sztuce oddanego ducha. _ Godnym ubolewania
jest fakt, te ci, co nieśmiertelne budowa.li
gmachy, muszą siły umysłu swego, naJlepsze drgnienia swego serca maruotrawić na podtrzymywanie grożącego upadkiem świata...
, Jeśli jednak artysta. sam, bez zewn~trznego nacisku, poświęca się politycznej
działalności musi w tem tkwić jakaś "uostaigie de la bon e".
Ani Padprewskiego, a1)i d'An.uunzia
nie popchnę,ła w objęcia polit~- ki jakaś!'
ogromna wszecblHość ani porywająoa idea I
og6lno ludzka. Obaj oni są gorącymi pa- I
trjotami, to znaczy: partykularystami, is !
totami o zbyt ograniczon,~j konstrukoji l
duchowej, jak na. mieszkallcÓW bezkreso- ,.
waj krainy wielkiej sz.tuki.
Ten polityczny plus przyartystycz·
nej ~1awie odurzył ich istność duchową:,
,Pader·ewski-jako wirtuoz pianista -to eud... Człowiek, który ludzi czaruje)
ujarzmia... JmJ~ włas.nym świeeąoe blagkiem...
Paderewski pre~ydent• .sztuczna wiel·
ko'6... ~naczenie bez znaezeoia_ Gwiazda
ze złotego papieru...
Paderewski tł.l'tySt8 - z Boże j łdS~(j,..
Paderewski pl,'ezydent: z woli ludzi.
Prz.y!~adkowy wytwór warunków l · kapr}"-

I

I

!

l

Ęisji.

Obecnie jest w Londynie rozważane
z wszystkimi szczegółami sprawozdanie
Bullita przed komisją spraw za!?raniozDych senatu amerykańskiego. Wynika z
tego, ~e Bullit, po powrocie z Rosji, przedstawił Lloyd George'owi w obeoności generała Smutsa, sir Maurycego Hankeya i
Filipa Karra, oficjalny tekst propozycji
bolszewickich.
Tego samego dnia Bullit widział si~
z Balfourem i Evikiem Doumnomd, sekretarzem ówczesnym Balfoura, a ten ostatni

I

sów, . .
Bad.u~pia""" ał&w.a światowa.

•

tłómaczy się•

Korespondent "Echo de Parłs- teJegrafuje z Londynu do swego pisma o trndnej sytuacji, w jakiej się znalazł Llor d
George z powodu, z jednej strony dementi BuJlitta a propos Prinkipo, z drugiej
strony z powodu zaprzeczenia oficjalnego
franko-amerykańsko-włoskiego w sprawie
zmiany kursu polityki sprzymierzeńoów

całości.

We Wiedniu.

"

Llovd George

j

oświadczył się

Dina.

na

Następnego

korzyść

propozycji

Le~

tygodnia Lloyd George
wobec izby gmin deklaracj~, która
jest obecnie przedmiotem g!l'altownej dyskuaji w prasIe angielskiej_
Znany komuti~[{at w ptasie angiel·
skiej co do polityki w Rosji, został następnie wyjaśniouy za pomocą telegramu
z Paryża
specjalnego
korespondenta
"L'Excbange", ale i on nie zdołał uspokoić ogólnego niezadowolenia, wywolanego w Londynia pl'zez te zajścia.
Wedle tego telegramu, w jednym ~
ostatnich dni, około godz. 12,80, w momencie Opus7, (' zania sali obrad Rady Pi~
ciu, po długiej dyskusji, tyczącej si~ kwe~
stji rumuńskiej, serbskiej i konsekwencji
najazdu d'Anunzia w Fiume, Lloyd George
miał si~ zwrócIć do koleg6w i rzec:
_ "A. kwestja rosyjska'ł SądzEl, ze bę
dz.jecie panowIe magl) zdania, że ta ekspedycja rosyjska trwała za długo. Jestem
tego zdania, że my lepiej zrobimy, jeśli
zostawimy rosjan, by sami zajęli 8i~ swemi sprawami.
Korespondent "Echo de Paria" o '
świadcza, że jest rzeczą wątpliwą, czy ta
"eksplikacja" premjera angielskiego zadowoli opinję sngięlską, skompromitowan~
dementi innych moearstw.
Jedyną oficjalną I deldaracj~ rządu w
sprawie polityki rosyjskiej, ogłOSiła tylko ~,,,,'eneja Reutera. Po niej nie nastąpi
h z,u:l3. zmiana polnyki wobec Rosji. la
!,oli'\': a l''l'r,I'sreje taką, jak ją. zreferowal
niedawno Wmston Cl:IJl.ro.hllL
zło~ył
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Urzędy
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Wojsko na Górny

Sląsl{.

Zarzą,dzona ini(\jatyw~ dow6dcy okręgu

generalnego gen. Olszewskiego zbiórka. składek 'W oddziałach wojskowych na rzecz Gór·
nego Sla,sh, wydała plon bardzo obfity.
W ciągu dni kilkunastu 'W oddziałach,
podległych Dowództwu Okręgu Generalnego

wŁ~~ubnM2~~6m~ 15t.l~~k~

lekarskie.
'Biuro lukarza powiatowego L6dź wieś prze,niesiono na ulictl Rokicińską 58 .
Tam~e znajduje się biuro urz~du lekarsldego okręgu ł6dzkiego,
Walka z paskarstwem.
Komisją sądowa l?rzy od~ziale ł6d~kim urzędu walki z lichwą I spekulacją
i skazała następujące osoby i firmy: Szmula
Widawskiego (Kilińskiego 366) za spekułację żytem-na konfiskat!}, oraz na 100 mk. '
kary lub tydzień aresztu; Lejbusia Wolfa

Sieradzka N 12) za wypiek chleba
pozakartkowego i roztrwonienie zasekwestrowanej mąki ł chleba-na 800 mk. grzywny, z zamianą na miesiąc aresztu; Abrama Icka Moszkowicza (Łask, Tylna l) za
spekulację żytem ":"na konfiskatę, oraz na
100 mk. kary lub tydzień aresztu; Łaję Lewin (Cegjelniana n 10) za spekutaci~ jajami-na konfiskatę 450 jaj; Hersza Tenenbauma (Łask, Widawska 399) za spekulację pszenicą-na' konfiskatę, oraz na 200
marek kary lub 8 tygodnie aresztu; Adolfa
Rozencwajga (Lask, Rynek 35) za speku-

~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ron 29 hal. i 3 rb. 30 kop.

•

Oiedol~Yf~r!:g:y~~ą:;~e.
~~~::łZ: :!~i~
t
perdeczny w sercach żołmersklch,
naJ-

M-lsJ·a p Samuełsa U prez·ydenta , RżewskiegD
•

bndZl\c

szlachetniejsze uczucia obywa.telskie wśród
oficerów i żołnierzy.
•
.
Nie mogąc wyszezeg61ma6 wszystkICh,
licznych bardzo, oddziałów, których składki
przyczynia, się poważnie do ulżenia niedoli
Góżnośll\zaków, zaznaczamy tylko, ie większe
ofiary złożyły;
:Baon zapasowy 30 p. p. 2,6'15 mk. 60 fen.
IV-ty Dywizjon taborów 2,25,8 .. 60.
Baon saperów
2,162 " , 50..
"'55
00
10
"zapasowy
p. p. 1,u..
"
Oficerowie garnilll. ł6dzk. 1,615 .. 00 "
P. X. U. we Włocławku 1,018 " 00"
rr'gi Dywizjon 4 p. a., c. 1,021 .. 00"
Zarząd :Budownictwa wojskowego w Łodzi
940 " 00"
Ba.on. zapasowy 28 p. p. 1,300 " 00 "
.
•
29 p. P.
279" 00 "
,.
"
81 p. p.
858
05"
.. telegraficzny
552 : 80"
"
Wazyetkie pozostałe oddziały, w stohnku do . swej liczebności, pospieszyły z niemniej wydatluł pomocIIi na rzecz Górnego
BI"eka.

(Łask,

.

• •

• .r..

•

Sprawa ekscesów anłyzJdowaklch podczas krwawej .rod,-

TEArrn POLSKI (Cegielniana &3)
pod dyr. Franciszka Rycbłowskłego.
Czwartek, ' 2 października "POdpory _poł••
oze6stwa U , sztuka w 4, aktach, H. lbeen..

,

Jację solą-na 100 mk. lub 2 tygodnie ar.
sztu; Mordkę Goldminca (Zelów, Piotrkowska 31) za spekulację żytem-na kon-I
fiskatę, oraz na 10Q..mk. grzywny lub 2 tygodnie aresztu; Antoniego Ęrawczyka (wieś
Zielenice, powiat łaski) za przemiał mąki
na pytel i sprzedaż 'jej po cenie wyg6rowanej-na 1,500 mk. grzywny lub miesiąc
aresztu: Ignacego Szafrańskiego (wieś WoJa Maszyńska, gmina Pruszków) za sprze..daż mąki po cenie wyg6rowanej-na kan..
fiskatę, oraz na ' 100 mk. lub 2 tygodnie
aresztu; Lejb«: Wajnberga (Lask, Senatorska 27) za spekulacjo sk6rą-na konfi$k~
t~ towaru, oraz na 200 ' m k. grz. lub 3 tygodnie aresztu; Marjannę i Bronisławf: Ją- .
strzębską (Targowa 14) za spekulację mą·,
ką-na konfiskatę i 100 mk. grzywny Ju~
2 tygodnie aresztu; ,Helenę W6jdcką (wieś
Orchów pod Laskiem) J za spekulację mAką-na konfiskat~ i na 100 mk. lub 2 tygodnie aresztu i za spekulację mąką: Helenę Mikołajczyk (Gubernatorska 11), Stanisławę Woźniakową (Braterska 10), Alfre-dę Trafalską (Obywatelska l)-po 25 mk..
lub 8 doi aresztu; Laokadj~ Szwetner (Kąt.
na 74)-na 100 marek lub 2 dni aresztuj
Franciszkę Piotrowską ('<:ątoa ~ 74)-na
50 mk. lub tydzień aresztu.
.c

Korzystając z zaproszenia. prez:vde~ta Rżewskiego asystow.ałem podc'Zas Wl·
zyty,zło~onej mu pr~~~ pp. Samue~sa i ks.-

dalo sf~ t1sknteczni6, kierownictwo policji
zaś dało swym porlwładnym inatrukcje
zapobiegawcze przeciw ekscesom.
pitana Wrighta z mISJI, wys~aneJ przez
- Czy jed nak mimo to wojsKo brało
rząd angielski dla zbadania sprawy eks- ndział w rozrllcbacb'l
cesów anty~ydowskich W Polsce. Panowie
- Zasadniczo-nfe. Nikt natomiast
ci przybyli w towarzystwie deleg~ta pol- nie mote ręczyć za pojedyńczycb osobniskI'ego ministerstwa spraw zagrantcznyeh k6w wojskowych, rekrutujących si~ wszak
f
ł
.J. t
p~ Wołowskiego, przedstawiciela 'miejsco- z rozmaitych s er spo eezallS wa, o rozwego obozu Dacjonalistyczno·tydowskiego maitaj wartości moralnej, którzy mogli
p. Jarocińskiego, oraz tłomacza.
.
dopuszczać się naduty6 i gwałtów. To tet
Przebieg rozmowy daje szerOKIe po· tandermerja aresztowała wszystkicb wojle do wyciągania daleko. idących wniosk6w skowych, którzy wł6czyli się po ulioaoh
I natury ogólnopolityozneJ- ,
i nie mogli wylegitymować się specjałNa wstę-pie prezydent powitał gości, nemi przepnstkami.
jako przedstawicieli państwa angielskiego,
- Czy pan prezydent nie dostrzegł Choroby zakaźne ł śmiertelność w ŁodzI.
Hóre przez pog'rom prusactwa pomogło osobiście policjantów lnb !ołnierzy, bJjąW ciągu tygodnia od dnia 21 wrześ
nam dp wyzwolenia i bndowy niepodleg- cych tyd6w'l
nia do 27 września 1919 r. w Łodzi zalego państwa. Wzajemne poznanie si~ i
- .A nie zna pan wypadk6w wcbo- notowano następujące zachorowania na
l zrozumienie utrwali
węzły pnyjaźni na: dzenia przez tołnierzy i policjantów do choroby. zakaźnie: na dur osutkowy (ty:rodu polskiego i angielskiego.
dom6w prywatnych i dopuszczania si~ tus plamisty) zaohorowań 9, w tem mę~
Przechodząo do, kwestji ~ydQwskiej tam gwałt6w na tydach'l Ja sam-dodaje ezyzn 6, kobiet 3, chrześcijan 1, żydów 2;
-ow Polsce prezydent w dłutszyoh wywo- sir Samueis - widziałem bowiem w azpi- (zgonów l - chrześcijanin); na dur brzodach nakreślił tło historyczne s~rawy, ak- taln tyda ze złamaną nogą, kt6ry talił szny (tjfus brzuszlJY) zachorowań 37, w
centujl\c ujemną rolą ~ydowstwa rosyj· się, że wyrzncono go z mieszkania na tem mężczyzn 18, kobiet 19, chrześcijan
skiego, kt6rego fale, odpychane od. brze- bruk uliczny.
26, tydów 11; (zgonów ' 8 chrześcijangów ro~yjskich prze'1l potworntł akcJQ po- Niczego podobnego nie widziałem. 2 mężczyzn, l kobieta); na czerwonk~
gromów i szykan wyznaniowych ze zdwo- Mam wratenie, ił ekscesy odbywały si~ (dyzenterja) zachorowań 25, w tern męt':
M
jontł aiłą biły o zi~mie polskie, tocząc jedynie na uUcy, tymbardziej. ił bramy czyzo 14, kobiet 11, chrześcijan 22, 2y.
Przyjęcie delegacji z Wann)1 l 8%OW- ł nasz organizm narodowy jadem swego se- domów były zamknięte.
.
dów S; (zgonów 8 wtem chrześcija 8 sza Pruskiego.
paratyzmu kulturalnego i gospodarczpgo,
- Jak reagował pan osobi_ci~ pre- mę~czyn ~, kobiet 4); na płooicę (szkarDelegaci W armj i i Mazowsza Pruskie- domagając BiQ u nas wyjątkowych przy,. zydencłe, na zabnrzenia'ł
latynę) zachowań 19, w tern mężczyzn 8,
go, bawiący w Warszawie na specjalnych wilejów, a jednocze~nie osłabiając nasz
- Po zwrócenia się telefonicznie do kobiet U, chrześcijan 15, tydów 4; (zgokursach, na których pnygotowują alą do ł opór antyrnsyfikatorski.
władz wojskowych i polioyjnycb, ndałem nów 4 w tem m~tczyzn 2, kobiet ~
akcji -plebiscytowej, udali sią w objazd po I
~jestety, pp. Samnels i kap. Wright sią w towarzystwie kilku radnych t frakcji chrześcijan 8, tydów 1); na bło.njc~ (dyziemiach Polski, w celu. zapoznania si~ ! ro- I nie pojęli widocznie swego zadania t~k, .' P.P.S. oraz z przedstawicielem "Bundo· fteryt) zachorowań 2, w tem m~tcz!zn 1,
dakaml III poszC7.eg61nyeh dzielnic, Jak rów- I jak pojmowała je np.: misja. amerykańska (wszyscy byliśmy uzbrojeni) wraz li kilko kobiet l, chrześcijan 2, (zgonów nie było);
nie! z istniejącym w tych dzielnicach prze- amb. Morgentaua i gen. Jadwina, gdy! ~andarmami i policjantami do dżiełnicy na drQtwictl karku z~chorowl.I.ń 1, chrze·
m'Jslem, jnstytucjami knltnralnemi i t. d. zamiast istotnie poznawać poglądy przed- ~ydowskiej na Bałuty. ZabraJi~my z sobą śoijan ka, (zgonów 1); n,a ró~ę zachorowań
Pierwszym' etapem. w podró~y, kt6ra ma stawiciela demokracji polskiej na spraw~ tandarmów i policję, by mogli oni aresz- 1 - chrześcijanka (zgonów nie było); Dlł
trwai 11-18 dni, była' Łódt...
tydowską, jako oałość, wolała zamknąć si~
tować w razie wy.padków tolnierzy i ludgrużlio~ zmarło osób 18.
Goście z kresów zachodmch I północ- w ciasnym kr~gu niejako śledztwa, doty- nośt cywilną. Za~naczam, ~e nasza ,.ekspeftyM przybyli do naszego miasta w po nie- c~ącego smutnych wypadków pami~tnej dyeja karna" zdeeydawaua byb na ka~dą
Teatr Polski.
działek wieczorem. Na dworcn kaliskim
jeszcze krwawej środy.
.
jngerencj~ przeciw pod~egaozom do zaDziś, we czwartek, Teatr daje 4 akt.
oczekiwała ich delegaoia komitetu} który
Podczas gdy kilka tygodni temu ma- burzeń i nie cofnęlibyśmy się nawet przed R. Ibsena. p. t. "Podpory Społeczeństwa".
o.tworiył si~ w Lodzi. z inicjatywy towarzyjor Otto z misji !J,merykańskiej podczas sądem doraźny m i zastrzeleniem kaMego, lutro komedja K. lerome'a "Miss Hobbs"• .
litwa kresów pomorskIch, towarzystwa kra- identycznej wizyty domagał się właśnie kto dopuściłby się bezprawia i gwałto.
Premjerę "Idylli malteńskiej" odłoiono.
;oznawczego i innyoh instytucji kulturalno- szerokiego njmowania kwestji !ydowskiej
- Czy nie zechciałby pan zakomuW sobotę po pol. o godz: 4 po eenaell
oświatowych, oraz robotniczych i rzemie" Polsce na podłotn całokształtn naszych n.ikować Dam swej osobistej opinji o przy- najniżezycll ukaże się "'Fircyk 'W zalotach".
'ślniczych.
stosunków polityczno-ekonomicznych, kap. czynach ekscesóvr'?
W niedzielę 'Wieczór odegrane będzie "Popy- Owszem, bardzo chętnie. Począt· chadło" 1. Szutkiewieza.
W poniedziałek "ieczorem gośoi po- Wrłght pragnął ują6 swój interwiew w
'
.dejmowano kolacją w sali gospody urzędni- formę śledczego domagania się od pl'ezy- kowem tłem ekscesów była demonstraI
łów państwowych. . Przybyszów witali: p,
denta zeznań, co widział i słyszał pod- cja oezrobotnycb. W)'tworzył& ona nastrój
Pierwszy cykl wykładów l1teraturJ.
A. ~elazowski w imieniu tow. kresów po- czas zaboneń łódzkich. Robiło to jedno· nerwowy aczkolwiek podczas samej depolskiej.
morskich, p. Kopieczny w imieniu osiadłych czadnie wrażenie, jakgdyby misja angiel· monstracji nie doszło nawet do oieD1a
w Łodzi górnoślązaków, p. Cianciara w imie- ska jut posiadała (z jakich źródeł1) sąd o antysemityzmu. Po zatargu zbrojnym z po.
W n8jbli~szym czasie w Sali Kon ..
niu. rze~z robotni?zych l p. K. Fiedler ł sprawie tydowskiej u nas, a nawet, zape- licją jakieś podejrzane indywidua zaczęły certowej przy n,Hey Dzielnej pod ]t 18,
w unłenm tow. kraJoznawozego.
wne przez tydów przedstawiony, opis eks- szerzy6 pogłoski o tym, jakoby "ży'dzi proł. Cezary Jellenta rozpocznie pierNoclegi komitet przygotował wlokala cesów, ' a pragnęła jedynie dopełnM, czy strzelać mieli do wojska". Po wtarzano wszy cykl wykładów z literatury polskiej.
binrov.:~ fabryki M. Szyfera przy ul Pio'tr- sprawdzić swój obraz przez badanie świad- IItare bajki jak zwykle wśród mętów spo- Cykl ten obejmie epokQ-~rzejścja od
lrowskIeJ 187.
ł6w.
łecznych jut dawno w tym ducllu urobi 0- klasycyzf!1u .do romantyzmu l grupy. po. We w,.torek .rano. dele~. ~i~dzili
To teł słusznie zaznaczył ~rezydent Dych przez prasQ antysemicką, polskie et~w. legJ.oDlstów, w dalszym zaś CIąga
mlS:B~' a ~c: ŚWIątyn~e k~toh?kie .1 ewlUl- Rtewski, łł społeczeństwo polskIe dosko· lOMorning Posty", te !ydzi troją ~ołnierzy ZajmIe 8U~ charakterystyk" ~owyoh pogaliokle, gdZIe serdeczme WItam bylI przez nale odczuwa rótnice zachodzące m1~dzy i t. d. W6wczas te tywioly korzystając z glądów estet~cznrch, tak jak.J~ uk~zt~
mieisc,~we dn~howień,~two; magistrat i groa- misją obecną a misj,,' amb. Morgen~aua i podjudzania, rozpoczęli swą akcj~ gwał- to.wali Brodzlńskh MochnackI l MIckl&chy roznyeb lDstytuCJI finansowych. Po po- zachowuje si~ naog6ł nieprzycbylm6 do tów osobistych. Nie było jednak ani jed- WICZ. Po s~ntezl~ pog~ł\dów teoretJ~z.
Ładnin zwiedzano fabryki łódzkie, szkołQ Jej charakteru śledczego. Antysemityzm llego wypadku śmiertelnego, )'ni tet zor. ny~h nastąpi anahza dZIe~ Bzkoły ~kr~lń·
realną ~pjectwa i ochronkQ .Scheiblerowską. nie jest wynalazkiem polskim. Ukraina. garlizowanej jakiejś grabie~y własności. ~klej poet.ów oraz arcydzl~ł .Mlckl~wI~za
,WIeczorem odbyło siQ zebl'anie wwa- Czechy, Niemcy, a nawet Francja nie są Podburzanie przeoiw ~ydom przy okazji ~ Sł?wackJ~~o, wral I bbtaz1m UJ.c~clem
rzysk~e ,w lokalu tow. krajoznawpzego, gdzie wolne od tego !ł&, a jednak Dikt nie po· rozruch6w socjalnych jest starą metodą 1ch 1deologll oral pogll\dó" . filozofIOznona n:ułeJ pogawęd~ 8p~dzono czas do pół- Slła tam komisji, uwłaczających zasadzie rosyjskiej reakcji, którą i nasza stosuje. narodowych.
.
nocYI poczem pociągiem pośpiesznym goście suwerennośol państwowej. Ma i Anglja
' Raz jeszoze jednak zwracam uwag~,
~dea przewodD1!L wspomnianego oJwyjechali do Poznania.
s"ój !ydoterczy "Morning Post", posiada- i~ społecze1istwo polskie, a szozególnie kłu Jest ~e~nego rodz~ju, nadbudow.a
jący klikę adherentów, a jednak nikt nie jea-0 demokratyczny odłam z głębi duszy estet!czna l Jako UZl1pe~llleDle kurau "hlOsobiste.
będzie podejrzewał paf1stwa i narodu an- potępia wszel1de -ekscesy ant,tydowskie. storjl literatury pOISKI~J, wykładanego y ,
Radca prawny magistratu m. Łodzi, gielskiego o jakieś ,antyhumanitatDe su·
Na zakończenie na prośbę kapitana naszych stkołaohśrednIch.
.
p. Ozesław Po~nański, na własną prośbę, noYisko.
~righta pre~ydent z~t.~lefonowa'ł do Bzefa
Prof. Ce'z8r l. -:~e~lenta ~odzIel1 Biql
opuścił swe stanowisko. Na jego miejsce
Sir Samuela siQ uśmiecha: '
bIUra prezyd,Jum pollcJ1 p. Foerstera, PY" le swym andytorJ';lm.~p'ogl11daml na epOkQ,
powołany został meoenas 2elazowski.
_ Istotnie, 1 my mamy .,Morning tając, ozy prowadzJ się jakieś dochodzenie ~omantyczną, które '-' w;yło,tył ,w cenoych
Post". Nie mogę jednak nie wyr.azi6 mego dyscyplinarne przeciw poliojantom, którzy l ~łośuych swych p~aca~h, po.~wJę()on~c~ ·
Ze związku urzędników miej$kldl.
ubolewania, łe f. wy, polacy, posiadacie podobno brali udział w akcji antytydow- naJwy~szemu rozkwit?!l ,poeZJI polskieJ.
,Na ogólnem zebranin do nowego za.. prasą tego zakrojn, a nasz antysemicki skiej. Odpowledź brzmiała, it dochodzenia
,'. Wykłady odbywad Sł~ będą we wt~rlZądu związku urzQdników miejskich wybrani organ znajduje w Polsce ewvchpobra· takiego niema, ponieważ dotychczas nie kI l . środy kaJdego . i~g~dnia od go.dz!uy
zostali pp.: in~ UBeki, T. Wisławski, S. tymców i adherentów.
~ ,
wskazano konkretnie am jednego naz· 'mln. 15 do god~.",6 -wJeczo~em , mlD 80.
Piątkowski, F. Waszkiewicz, Jn1jall Wożniak,
Na coraz usiJniejsze naleganta gości wiska lub numeru policjanta, kt6ryby poozyuJąc od dnla)'4 paŻdzlerD1ka r. b..
L. Gastman, B. Zys, R. Dietrich, M. Kall- , prezydent Rtewski począł 'wreszcie udzie- gwałoił czyjąś goenosć ubywatelską. Pro.
BIlety są do nabJcI& w bIurze konoowski, Jaroszek, Kurnatowski, Mlerzwiński, lać Odpowiedzi na śledcze pytania pp. wadzi on natomiast śledztwo w sprawie oertowym .Alfredą Straucha.
ESŚ jako zastępcy: Dudziński, Domllńsld, Y. Samnelsa i Wrighta., w tym mniej więe"j pobicia aresztowanych osób na Nowym
. Dochód przeznaczon~ bQdzie , ~a
Barczewski, Blamenhof, Folkman i Grobliń- porządku:
.
Rynku na. podwórzu magistratu.
zwulzek samopomooy polskIOh szkół śrad.
ski; do komisji rewizyjnej: Jabłońs1ci, Mysz- Jak zachowywały si€! władze wy·.
Golicie angielscy wyrazili wreszcie nioh m. Lodzi.
kowski, Wdsło, Dymkowski, Kieszkowski konawoze 'Wobec ekscesówanty:tydowskich swe zupełne ~aufanie do słów prezydenta,
Kradzle~e.
i Pawlal;,
owej smutnej pamł~ci środy1
jako osoby ze wzglQdo na swe stanowisko.
Z fabryki haatazego Xrejcberga prIJ
1\ westa .. Ratujcie dzieci".
- Władze kierownicze - odparł ob. i poglądy, polityczne najwlarogodniejszej.
Rtewski-zachowały siQ bez zarzntu. SkoKapitan Wright dodał jeszoze, ił ul. Sienkiewicza 11'1 akradziono przędą u
,
W piątek, dnia a paMziernika r. b. ro t,lko dowiedziałem się o zamieszkac.l,. 1fszJstki& tego rodźaju fakty przesadzone sumę 50,000 mk.'
Z mieszkania J 6zefa Błamy Pl'Z}' uliey
8 ~odz. 6 wiecz. \f lob.lu łódzkiej miejscotelefonowałem ,natyohmiast do dowództw. 8t\ prut prasQ SZOWinistyczną. Podczas
weJ Ra;dy ~piekuńc~ej. Piotrkowska 96, I p., okr~u generalnego, do dow6dztwa mia· kiedy szowiniśoi polac,. wołają przy Ia- R.adwaJiskiej. lU'. 40 za pomocIIi wyłamania
odb(}dzJe SIQ ostatme przed kwes~ zebranie sta, dn prezydjum polloji ora.z tandarmerji idej okazji .oherchez les juif8", prasa bzwi skra.dzlat1O towa,1'ÓW anrajoe.rakieh na
..
wszyStkich' "e;rcji dla fJnlówien,3, ważnych I wojekow~ Odnoś.ne władze wysłały silne ~fdGwska rozczula siQ i ~rzes3dza ekscesy. s~ · 20.000 Ak.
'ipra'l,C, z". ll:1.n::-'~h , h \'iCstą, .h.t(Jra odbędzie ~ patrtlle wojskowe na miasto, śeittg~łJ
Na
ko.o1ereJl'~ie zakończono,
~; od i) do 18 październIka r. b.
'~hm'i.a&:li~_ do 1;oe~ o~'" '
gesIaw QIiałm-1d.

Wiadomości bieżące.

l

I

".m

Ił.

łował namówl6 polio18nta, aby go 'Pu~oił,
mÓwląo, te Wawrowski WSZ8K równie~
ma na myśli dobro robotnika f jego
ochrolI ~ przed bnrtuazj ą..

wytwor6w sztuki kinematograficznej.Szezog61nie po ciężkich i mdłych obrazach
wytwórni niemieckich uderzA. tut.aj il1cie
francuski uśmiceh z łezką w oku, serdeczne ciepło i wielka pomysłowość w uję
ciu f odtworzeniu prostej, lecz arcymiłej
drobnostki.
Zuzanna GrandajfJ oMt'Uje wd~dęldem
i ujmuje widza pomysTow{')ścin i SZCZf'TO
łoją gry od pierwszego, momnntu.
Retyserja i widoki, na tlfl kt6rych
o'bra-t Bł~ rozgrrwa. nie pOZoB~a.wjajl\ nic
do ~yozenia.

Z

Ze sportu.

Po drodze do koIIiisarjatn Rejdt tffli-

.Corso".
.Mlatnettes" nalety do najtepszyeh

Rawizj&

w mieszkaniu Rejdta

-0-

- ł.ódt (ł<lub Tury.,.
stów) 2:3 (1:0).
ROZ6g-uny w nied?llelę mecz pomię
d?Jy lwowską "PO~OJliąM 1 Klubem Turystów zakończył się nieoczekiwanym zwy-

,,'yha~

zała znów pewną ilość broszor i odezw
komt1 nist), cz O'ycb , 29 kul rewolwerowych
i 2 karabiny ukryt~ w studni. ZnalezIone broszury j proklamacje w walizce i w
mIeszkaniu Rejdta podbllrzają do obaJpnia
·"tni"jące~o w pal1stwie nstrojn społecz

-x-

PMtora roku twierdzy za kolportaż
literatury komunistycznej.
Dnia 8 kwietnia 1919 r. w Łodzi,
do· polłcjanta Romana Wawrowsldeg-o,

w walizoe tego "bolszewika".
Wawrowski udał się niezwłocznie r.a
'WBkazanym człowiekiem, 2:atrzymał go i
przy dokonanej rewizji w walizce, Irt6rą
nieznajomy trzymał w ręku, wyltrył na
d!lie t.ej~e walizki, pod rozpostarty.m papIeram ukryte ró~ne ot'le.9lwy. ko~oD1sty~z~e, drukowane w polsk1m l Dlemieoklm
Języku.
Wobeo Po.wytszeg() Wawrowski , are-

Swiadłiowie

j

Był

to

Łódś,

d. l

paśdsiernl.b.

1910.

że papier mo~e mu
naboje nia należą

10 mk.

zeznają

.

z'i16zka i ekspeBycja towarów,

n1'll!J

11-12

)torilz fraenkel.
nĄ

la8zozyt zawiadomić,
"Morltz Fraenkel".

powyzslIe zawiadomienie, mam
przeze mnie od firmy

że przyjęte

Skłauy towarO\1e, %Wozka i ekspeDycja łO\l1a1'OW,

jak również transportowanie kotłów parowych
nadal pod

)f.

firmą

łil1er h"nłej

JRoritz fraen~, el

będę.
Dl\żenlem mojem będzie, łaskawie

prowadllie

•

A. T.

.

1!11.

cenia rzeczowo i j&kna.lpnnktun liiej
Z poważanIem

udzielone mi zle·
zalatwłnć.

.

t

Słnler.

,

larz~ d .Gminy

StąrolakonnJc~

ogłasza

niniejszym, i~ przyjmuje ofiary
w got6wce t ubrania i bieliznę na rzec.z
ofiar pogromów żydowslrich na Ukrainie.
Kancelarja Gminy · (Nowy Rynek Nł'. 6)
<107-2

._--.-- -_ .

roku odbędą sit}

choroby kobiece . codziennie

. • Dr.

LIIl~owski

er.

la

a

2

W:lł,.ce

Aleksy Rżewskl., uiął bogate wspomnienia 8wego burzl1w1e
urozmaioonego życia w eichwy tomik, który ukaz"ł 8i~
w druku 1 jest do ną~yoia wę WG3!:JSłkioh Ikaięgall"n;ach.
.,
COl-6

"

nowe

a

używanu.

W'ełn !i a~ą

(z Warszawy).

tołądka I
[eOI'n]DI'aUlI '1-_

Chofaby

ul.

li

U

Im

kiszek.

7, m. 6

Płótienka

••

Baf~tJ" od Ikl 5.50
od

kol.
od

na 1Rl1ori.

Szawloty, lObO 118I1J .
na damskie 1
męskie ubło;x

Ik• 30•00

M. 8Rll, Plłłtrbm!!,!
w
II

podwó~
"~j~

pa. . ef1oyaa,
-.1

,

(2-gie piętro, front).
Przyjmuje od (-6 po PQtudnill.
893--3

S. Xajzer, Zawa8zka 27

kt.ryczne, wodne. czterokomorowe i inne.
-

C)

' Godziny pl1lyJ~ć: od 10-11 rano.

.=

ze~armJstrz'l&

1._ tewkOWKZ. p~Głrr..owska 89. .

289- ;;

Naj8ilnlejsze

BOLE

GłOWY i· MIGRENA

nstępuJ~

~

381-8

lik 850

powrócił.

383~'

·Dr. Szumacha
choroby sk6rne I weneryaaa.
Godz. przY,Ję6: 04 ł do 'I, ... _
dziele t święta od 11 40 1 ~
B.a.d~1lta .M ..

Kolejarze Dr. I. SiłberstrBID
INSTYTUT El EKTR Ol ECl NICZY~tj~f1r~=~~:~~!1i:3P':~f: Choroby sUro, i we rycza

brylanty, stare złoto: si."ebro ;.
.
l
' t. p.
"11::
j

Józef .Geisler

r~~!~p~'a.. M. lD.OD
Wełna rotn 111,
18 50
lU I. •

w~HA~IHS, te~~~._~Ó!~fisk~łł! 37 ~~ Bened~~

~

lub.

poseiel od

na bializnę l rat
mchy od

.
Wszelkie dodatki do tych ma8Z}'n. War8:Rat "pal'aoyJJl'Y
(przeróbka ma.szyn z pismem rosyjskim na po!skQ-nle1l1Ieakie.
SlIkoła pisllnill. na m!lszynn.ch.
714-10

o
=

. zakłall

!~!t~~!:! Mk. 7,50

Uprasb& się pp. członków i człon·
kinie o pr70ybycle w piąt'8k, dn.
3 b. m., do lokaJu klubowego
przy ul. Przejazd N! 6 celem odMoru znaczka
klubowego
oraz
dowodu
osobistego.
uprawniaj1\cego do wolnego wejśo!a na vryścigi w plltdzierniku r. b. 34.8-1

~I~;yao pisania}4asażysta

]@

aMGI
i ba.eha ana do n ifllowania
• • ..... i hasplow ~iia •• ., •• • •

"UNION"

Dr. med. S. FRANK

Rżewski

przemocą
Wybitny c17.ial!tC'l IIpoleczny, obeonie prezydent m. ŁQdzl,

Angiel9lu~ p.3u~«hla Raa s~e'łMiotu

pU 9 zęiJ!i zę

Stowarzyszenie Sportowe

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

•

wszędzie.

SJ\ do nabycia:

12-] ebor. wewn~trz. i dziec. (płuc i serca) Dr. Osiecki'
ZaJ"ząd.
12-) chor. kobiece j chirurg. codz. Or. Artyfikiewicz
Dr. med.
1-2 chor. skórne i weneryczne codz. Dr. SkUBie.jcz
2-3 chor. nerwowe poniedl'.:" środa piątek Dr. Mlttelstaedt
2-3 choroby oczu oodziennie· . . • Dr. ..ichalski
~ 3-4 choroby skórne i weneryczn.e codzien.
Be~nat"d
8-4 choroby wewnętrzne i dzieci oodziennie pr6~ środy
i soboty . . . . . . . . . . . ~r. Jokie. Choroby skórne, weneryczne.
pOWlrćcr.' z tapio ....
4-5 oh. kobieee poniedz., środa, piątek Dr. Golde,.be~g
UWAGI: 1) Lecznioa otwarta. codzień pr6~ świąt;
i przyjm1Jje od li - 7.
2) Porada 3 rok. Operacja i opa.trunki wS<lelki&gO
Cegielniana 62
ro~zaju-od um.owy.
4085-26

~D

_-

- -- ------,.. .

waga.

pod kierun.kiem Dr. N. Ooldbluma. El ekteyzacja. d' Arsonva1izacja, ('iathermia. kąpiele ele-

O

Tliniej nit

.

9-2 przed pol.: '111. Rolricińska 98-

przy lecznicy ,.UNIT AS", Pusia Ni 19,

. ał~an;E

-x-

783

Ordynator AmblllatorJ6w lIhł

~kl.eh 3t~lona

przyjmuje ofia.r y od godz. 9- 12.

plI"zyjmuj tll

.

nadmiar przYJęty od p, Teo·

Miejski Urząd Sekwestracyjny.
d. 1 pddziernika HH9.

., Aleksy

793

kWlarów z okazji zaręczyn 1'.
Leona J~ipszyca z p. Szmalew'iczównl\--A. 1r[,
Gołl\b z rodziną 10 mk,
79fl

782

Ocbronę KobIet (ZielonA)!)

9-10 ch. chirurg., uszu, gardła i nosacbdz. Dr. H, Gcldbe""9
9-10 choroby oe.~U codziennie
. • • Dr. Gall'"liń&k~
10-11 ohoroby wtlwu"'trzlle
O\ldziennJe
Dr. lIIagdzick',
"
11-12 chor. wener. i skórn{\ oodzien. Dr. Uui.kiew.cz::

pow!\~aniem

Właściclelka

stę

I ..

R. W eisowa . 10 mk.
Zamiast

BeZ1tn!enme 2 mk. 3t> fen.

Na

19).

Na tow. krzewienia oświ::-_ty.
Ku uC7.czeniu b. p. przedwcze"nie zga·
słego Anatola Lewinson::t - Rom:lDa Rozentn.lowa 10 mK., Szymono8two Rozental J fi mk..

.~a Ligę Ko~fet.

lekarzy
SpeCjalistów.
)1 itz fraenl et Lecznica
Piotrkowska .Ni 87, drugie podwórze.

Róm Fraenke1.

Powollljąo

Mi~dzy ~odz,

Ł6d~,

będzie.
Wyrl1żejąc szczere podzię'kowanię za okazaną firnilo
mej życzliwość, proszę uprzeJmIe o znszczycnnie nadl\l
8wojem zaufaniem obecną 110Wą firmę t pOZOiltaj~

Z

785

..

położniczą (Południowa

ZamiMt kwiatów na grób matki p. t fl O'
na Birencwejga-)[alcowie 5 mk.
798
R.odzina Łęczyckich, zamiaf'tt kWlatów
na grób b. p. Birencwejgowej, 5 mk. 799

R. Sztalowie, zamiast kwia.tó", 1. okazji
zar~czyn p. Celiny I,uldor z p. Arturem
Wortraflem 20 mk. I
781

2 stoliki, ul. Rzgowska 45 -

pod firmą .,MORITZ F~AENKEL" odrlałem mem11 długo- .
letniemu kierownikowi panu • Słillerowł, który to
nadal pod firmą

prow!\dzió

Na klinilHl

Na "Uzdrowisko".

W piątek dnia 8 peł.dziernika 1919
nllst~llTljące- lieytacje za gotówkę:

mam zanezyt zł\wt!\domte moleh aun.
Jtli.1entów, :te istniejące tutaj pl'Zy u1. SlENK1EWICZA
:M 26 od Jat 50-1U
'

Dawniej

Na Pogotowie ratunjwwe.
Dla uczozenia pamięci zacnego
zefa
Ś. p. Alfreda Kruschego, składa personel lecz·
mey "Unita!>" 100 mk.
797

w "Ołosie Polsldm":'

Licytacjeprzym:usowe.

mnl~jszym

1f. Słi ler

ta y

Na Tow. .,Esperanto".
Z okazji zaręczyn brata mego Pa.wla
Tybera z p. Mary Xle~nówną, - Salo Tyber

__

P. P.

Skłaay towarowe,

Na "Bykur Cholim-.
A. TIabad i ayIlOwie Henryk i Zygmrrnt
dl" uczczenia pamiQci nieodża lowanego stnd,
med. Okuń Hochsteina, 20 mk.
796

. fili Rubin6wny (Cegielnian& 65) 3 mk.

-.

Na niezamoi:nych uczniów szkoły handlowej
.
kupiectwa łódzkiego.
T. L. 2 mk.
787

Na Dom Sierot (Północna 3S).
Zamiost kwiatów z oka7.ji zaślnbin panny Kempllerówny z p. Abel'steinem - JApma.
nowi.czowa 5 mk.
774

stosowniA (lo
aktu oskarżenia i ustalają t8~t, iż oskarŻODV doskonal!' wiedział o . zawartości
pac;dti i w pewnym celu rrzewoził odezwy
po Łodzi. Prokurator Ana:erstei wnosi o
skazanie pod$ądnego ~ § 132 cz. 2 k . karno
Sąd po n(1rad~le shzał Alfonsa
Rejdta na r.oh' i 6 ruięsj~cy twiprdy, zaliozając 6 miesięcy aresztu prewencyjnego,

AlfoJls

rodzin córeCZ!ii u pp. Jankostwa. Fisze!', 7.a·
miast kwiatów 10 mJr.
786

złołone

'1

sztował nieznajomego.
Rejdt lat 29.

J\farku8ostwo Litmanowioz, z okazj i nB,

moment6w. W piprwszej częśoi zawo(\ów
lwowianie zyskali brllmłtę z jedenastomatr6wki. Atak" Turyst6w M nie umiał wyzyskać wIelu korzy.atDyeh sytuacji.
S~dziował p. Kaller (,.Union Cl ).

w

wieje

Na klfnlkępołoźnlczą (S;enldewfC%a 8"l).

ciekawych

o

mi znalazł za budynlriem stacyjnym w
Konstantynowie, paczJrt') schował do waIizlti, gdy~ u\Va~ał,
się przydać. Broń
do osl(ar~onego.

Na Dom Sierot (Pasa~ Szulca 20),
Dawid Goldman, zamiast kwiatów w dniu
urodzin ukochanej .matki Różr Goldmano wejt
5 marek.
785

-x-

iż ową paczkę z odf>zwami i proklamaejll-

konduktor tramwajowy i wskazał na ja'"
Iriegoś osobnika, mówil:\o, iż osobnikiem
tym jest znany "bolszewik"; tt:'nte kOllduktor doradził przytem dokonać · rewiz,jl

obfitowała

Mtrym

Na sądzio R. nie przyznał si~ do
rozpowszechnillnia odezw tłómaczv.c siQ,

stojącego na posterunku przy zbiegu ulic
Konstautynowskiej i Cmentarnej podszedł

ł

eiE;stwem łodzian.
.
Gra prowadzonn w tempie bardzo

nego. Znaleziono 80 broszur VI ję,;yku
niemieckim p. t, "OZE'go chce związek
Spartakusa-, I
OdAZW komunlstyoznej
partji .robotfllcz j polskiej p. t. "Robotnicy polsoy pod francoski bat". 5 broszur
w jelyku nlemiecl,im p. t .• Do prolatarjuszy wszystkich krajów·, 100 odezw w
jązJku niemieollim· p. t. "Tw6rzcje rady
~ołnierskieM, 38 odezw w języltu oiemieokim p. t. "Pod pręgierz z soejal-zdrajeąmt", 14 OOf'ZW komlłDistyezne.1 partji
polskiej oraz jedną odezwę tejże pariji
bez TIłlgłówka.

sąd·Qw.

("Pogoń")

Lwów

Na Czerwony Kl'ZP.
kryminalny M. 'B. II okazji
wolnej ugody firmy D. Icekson (Piotrkow.
ska 38) ] O mk.
785
Urzędnik

natyohmiast

po wyciu l'roszku.

KO
Wyrólł

II

•

farmIle l!!bor. nAp- lIował.W""
Ż"dać ... a.ptekach 1 .ktacl. a~

się zgŁosić

do zapisu do

tegoż

11 (r. tach04ntel

Niemoc

delegata S. Grzymsklego, ul Zakątna .2. ·od 2-eJ pop.
382-1

płciowa.

PrzyJmujo od S cło 8 "rł~
2....... .

;

Dr H.Różaner . .
Chor~bY skórne I wene'ry.
Przyjmuje codzienuie
próoz nil3d~iE'l od 5-8 mecz.

czne.

Dzielna N! 9.

D... med.

Z.Asystent
lołędziowski
Uniw. w Irakowie,

.

przyjmu1e 'IV ehorobaoh oczu od
3-4. Pańska 41.
2830-10

Dr. Feliks Skuaiewicz Lekarz -Dentysta
Ch:!;' s=~:Z~!::ry!~~c. Rozenman .frydberg
Oodt,iny przY.JęĆ: od 9-11 I /'lII

Sienkie~~Gc:r:a

0-7 i pIH pofaru).
pol. PanIe 11-12 1) . .
.
' 179-U a rZYJmuJe

l 10

Ol.

I'

.--, 0 '

So.

I l 7
. -

at

--"".

,.
IIENRVI< MANN.

17)

(POWIESĆ).
(Ciąg

lIr.

z panem,
Gdy

dalszy.)

dyr~Ktorze, przeChadzać się, ..
ZtJO\\

u się spotkali, cala t.r6jlta,

-i

H'HIS Buck
Leni, była jut jeY.DOWU padał deszcz. Obydwaj mI\)4

Balzil'h,
sień i

dzieJJcY wr,cali od EJinkcrum& i spotkali
rlzip\r,~zyn~ P07,8 rlomami A i R Dad wielką kaJnią. S+ała na drugiel stroniE' i wzro-

ldem
tał

szukała p!'7e;ścia.

Haps Rnck 7Japy-

siehjP w ducho:
- Gdzie?: ona tam była gdy ta ka-

łuża pov;sta~ał"l1
Bahich pornyślał:-Z technikiem
ta tam. gdZIe ja niegdyś z Tild ą .

by-

stąpnął

Hans Bnck zdecydowany

w

hJll:ie. Na drudm bl'zegu. powiedział coś,
co mialo r,naczyć "pani pozwoli", a było
njearlylrnlowany m zgrzytem zębów, - pocZem !,rL(!wróci! Leni i polo:~ył ją sobie
Ga

ni6sł

r(.kach. Tak

ltolysząc

jq,

siQ nie-

Dewni,' , aż do śroC~a wielkiej kalu2y; ale
tutaj musiał ją już zacząć podpierać ko-

mu si~ i z krzykiem
'A-iLno to pochylił si~ nad nią i
nCałOI.Hl iu \\' usta. Po tym wysJłku zndazl
dość sil. aby ją wyuic~ć na brzeg.
lanami'

w~śIizgn~l8.

upadla:

stał

Tam

Balzich niezdecyuowany,
l.marszczy\\SZ~ br\d~Hans Buck uP?l'ządkowal llzie\\czvnie c lrrst ę na raullonach
t pi~ldlJcb wJ083(']:.
f'rz} Lem 1"Ii wi c:dział:
- Cóż bierzesz mi za złe'? Ja przeoit:i nie 1I111SZę v,iedzieć, ~e panna Leni
jest twojn siost.rą. Tyś mi tego nigdy nie
po·,,·iel;7:al.
1.1:DI uśmiechala się

z zakłopotaniem,
dodał żartobliwie, ale j z za·

Hans Du('k
kłopotaL jew:

1\

Ty falszywv 'Przyjacielu!
Balzich, zoumiony i ponury, CllCil1ł
sie zastanowić: a wiec wiozieli się w mię
-

ilzyCZ3!'1ip,? Alp, zauwat.ył, ?,P, main. świad
ków. Tilda, wieczny szpieg. zniknęła za
wę!!łem, natomiast zjawili się dwaj mło
(11,( lHtn.owie w sportowych nbruniach:
HPrslingowie, kozvnowie Bucka. O~mna
sto- i siedemnastoletni kawalerowie nltło
nili sie szarmanclco j ucałowali w ręk~
Lenł. Kiedy. !;nowu l)6jdzie na. tańce rlo
Rentendorf, - i wzieli ją w ~roił!'k. J(IOj
brat, który wraz 't Hallsem w milczenia
pO!'lzedł za nimi, czol, !1,e zacbowanie się
Leni było dyskrptne, a jednak wiple m6wiące.
Nie wiedziała ona, ~e on walczył
dla nieJ-przociwko nim. ,,\'jelka to l'rzykrość, gdy trzeba lnilczeć .. , Alp ten paniczyk, którv wif'dzial o tern, C7.yt nie nczuwa wstydu'ł O tak, j dla tego opuścił
głowe.

Kawalerowie przywoływali swego wnja. aby sie spieszył, bowiem lada ebwila
mot~ narliecha~ eamocll6ił. T rzeczywi~cie
nkazał si~ tnman korzn. Gdy wszyscy
przeszli przez ł~kę samocb6rl zatrzymał
sle w odle~łości dwuaziestu kroków. Trzej
mło'lzi

po~pg'nali

panowie

się

szybko,

wsieoli do auta, tv którym si'pdziala pani
Hersliug- i pani Bock. i odjechali., ~adeD
z nich nie obejrzał się nawet.
Brat z siostr~ wcIął jeszeze stilli
niernchomo. Karol Bahich, z~f)ębiony zapytał wreszcie: cóa sobie myślisz
teraz'?
Leni ~aiWł~dłliała:
j
- Miały one takie 'Pi6re. jaJd,~h jot
pewno nigdy nie ?iobaczysz,-i odwróciła
się, by odejść. A gily sl'ostrzegła, ~e
Karol nie drgnął nawet j groźnie spo~]ą
dał przed siebie, zapJtala onieśmielona:
- Co ci się stał , 1
Drgnął, alt" zamiast wym-yśla6 jej,
czego się obawiała, uśmiechnął si~ jeno
z anielską dobrocią-i powiedział:
- L~nl, i ty będziesz miała tnkie

t>ie kne pfóra! T suknie, i samoch6d, i wil·
lę. Willą r Wzgórze"!
A ona uśmiechnęła się r6wnie~. r stali
tak r. uśmiechem nadziej na nstaeh to2
koło szosy. w ulewnym deszcz\1.
Zrobiło jej si~ zimno, więc zawróciła, mrucząc:-Zwariowałeś.

- O niel Berlę pracował. d dotrzymam· przyrzeczenia':'" powiedział stano'
wczo.
Orzekła zało~nie!
Zanim to nastąpi napewDn bede
o~m(fziesięcioletnją staruszką. Z twojej

-

pensii!
Pocllylił sie clo niei:
- DowiE's~ się n czem~. J.. pni. eze~o nie mówie innym. Chndż! Wziął ją za
ręltę i zaprowanzil ilo swPgo pokoio. Wyciagnął ze stoło sznfladę, pełną ksiątek.

Przejrzała wszystkie.

- Teg-o uczysz sj~ w noeJ~ DlAtego
masz teraz czerWOI1f'\ oezy. A gdy jut bę
dziesz to 1Jmiał. dostauies't pienią t lze1
Obja~niłief, te prMoje. aby m6,g-ł
walezy6 o sweje i j~j praw,). Starała si~
zrozumie6 wszyst1,o.
- Dwa J~t.a potrwa, zanim się teg-o
naoe?!vsz1 Az~ś6 Jat, at zostaniesz sdwohtf'm'? Ośm Jat. 3 mote dziesię6, at zarobis?! tyle, aby m6e prowadzi6 flrMes z
Herslillgiem... Dzię1rllje. ale przez ten
czas minie nailepszy mój wiek.
. - A n!ldejdzie okres tycia w willJ
"Wzg-órze!"
- Czy przypuszczasz, M oni sj~ Mhebmiast wyprowllnzą i

wpuszczą n8s1
wyglądają na takich.
- Będą musieli - twierdził w poeeenin. Mieszkają tam bt"zprawnie.
- Dla tego pomag-ają im ei wszyscy,

Nie
d

-

myślisz

te

krótszą drogę.

Spojrzał na nią,
r6wnież; ale szła ona

Balzicb zamilkł. Dlaezego o~mnasto
letnia Leni miała te same wątpliwości, co
i gruby pan Back'l
•
Widząe, !e jest rozozarowany, po-

tą

drogr~ znał Ol!

Na i
drodze Hans Buck, gdy urośnie, miałbJ
pojąć Leni za żone. Kochał ją i był dobrym chłopcem. Ale Leni, która nie wierzyła \V zwycięstwo pracy i sprawiedliwo~ci, czy t mogła wierzyć w tak ze wete b.
st.ron za~rotone szczęście?.. A 'Wj~c myglała o czemś innem1
I nalegając zapytał:
- Czy nie chcesz jut pobrać si~ •
twoim tecbnildem'l
Bez cbwili wahania pogardrjwie wlraszyła ramionami i wyd~ła wlrrgi. A on.
zblitywszy się o krok do niej, r:'iocił:
- Wj~c co?
Przestraszyla st~ i straciła pewndt
siebie. - Znasz mnie przeciet, tak głupią
nie jestem. Nasze miejsce jest" willi
,. Wzg6rze-.
- Leni - powied'Ział, jeszcze nibf
gro~ąe, ale tak smuinie.
. ..
- Technik nie przynosi mi ,~styd1J;
Ale tych pan6w z wiJJi • Wzgórze- musiał..
bym si~ wstydzie.
Straciła nagle spokój. Lzy polały
się I oczn, załamała r~ce w skardze. .
- Tylko nie przypnszozaj tego, kochany mój Karola! Bodajbym o~lepła, jeśli to czynię! 1 ja wierzl), te ty wygrasz
i zbogaeimy si~ Nn Boga, Ja w to wierz~.
Objęła go gwałtownie i do jego twarzy, wciąt jeszcze nJeruchomej, przycisnęła wargi. Wtedy oływił Bi~ i rozproprzez sen.

mieniał.

Polegaj na mniet -Sciskał jej
tylko n& mnie!
I poszła, a on zasiadł znów do swe·
-

drobną rąezkę.-Polegaj

kt6rzy r6wniet nieprawnie zdobyli pieniądze.

To byłohy pięlrnie; ja wit>m, te
o tem szczerze. Ale ja znam mo·

go

stoła.

(Dal.

Co

nut.).

o.

(Tłomaczył

W.)

--o-

wiedziała:

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

Dr. Outkiewicz
Ogłoszenie.
Posiada<'ze karty ?;ywnoś('.iow~j
\\ ;!ieni. są. do nabycia:

bieżącego

,DYREKCJA KONCERTÓW ALFREDA STRAUCHA.
Ł6dzka

1 t2-go okresu, upra-

...

2 1/

,.,

.,

"
2

1

"

"

"

•

"

..

..

.

B. BICHLER

esy

5

6

"

"

8

(Wiolonczela)

9

Dyrygent Bronisław Szulc.

)łąki.

Chleba i

d. 1 października 1919 r.

Główna

402-1

5.

Choroby skórne, weneryczne i niemoc płciowa

Dr. S. tewkowicz
Konstantynowska U

. W programie: Dwo!',::\ k-Symfonja .Z nowego
śwlata"4 Statko"\'''~
Uwertura do op. MaJ:la.
Dworzak-Koncert na "Iol onezelę H-moll op.lOł.
Bilety od Mk. 3 sprzedaje Biuro Konoertowe
Alfreda Straueha, ul. Dzielna J-.e 12. & W dniu
koncertu od g. 6 w kasie.
892-1

agistl~at,

Łódź,

Arnold

8

za 85 fen.

o g. 8.15 'W.

od 9 do 11 r. l 04
do 7 'Wleci.
ł(l8.10

Akuszerka

.. 4

...

Xomiteł itozaziału

6 października,

PrąJmuje
ł

lnauguracyjny Xonceri Symfoniczny
Solista

,,2

"

soH białe i za 10 fenigów
" ciemnej za 7 fen.

"

4

•

mąki p~t1owej amerykańskiej

"

l/i-

»

...

"

"

"

1
1

.,

Piot..kowska 50.

Orkiestra Symfoniczna

Poniedziałek,

1 1/ 1 funta c.hIoba. ż~tniego na zasaozie kuponu nr. 1

t

Ordynator Szpitala Miejskiego
dl8 ehor. skórnyoh, wenęryem.

Przyj muje od 0--1 l od lS-8 w.
dla pań od 6-0 po pol.
ZZS8-01

Dr.

Bolesław

Kon

Choroby UilZU i nosa, gardła
i chirurgja. -

r kamasze męskie

Ogłoszenie.
Wydział Zdrowotności

Publicznej przy Magistracie m. Lodói poszukuje przed-

~

dla zw6zki

~

PubUcznej, Nowy-Rynek]l;; 1, (pokój 11, I piętro), gdzie też można zasięgnąć
bliższych

infOlmaoji.

MAGISTRAT

KJ~:;d;:

TYoiZ~;ń;niec~

rodzin var!!t6dr

w

Łod~i,

nie-k.::.

Codziennie gościnne 'występy 8ł~nnych

ll"1

~rzuchom6.wca '~ralm ~i::r~~fl Elli ElIen ~:;:i~~

"PO

lEDUCiE~i czyli Zemsta żony.

PROGRAM: PodpL~nie poko:jU , w Wersalu

28 cr:erwca 1919 r.
-=-----=-..-

a

4.w

Zf.łl~lt11Jł3
li '1 't-~
"'...

ta-

I y, 1.ua IV e ł nj e t G.

J
tJ',

~\ f' il

P~łh';~ta

14r

8

Prz7jmuje od 9-11 1 pól r. l od,
l-6 i pół wlecz. 761-1

Ii;

NAWROT 7..

Piotrkows a
A
<t-

6

ł

A t.%in

-

J.iliWI9X:==il:""'l-:.ll<l'~

D meU~
'r. .

UL.

~

•

t

~

PIOTRKOWSKA 11

Choroby serca i płuc
od gO'dz. 10-11 rana

2830-10

~.~dz~W~~
~ sk~l)d'fl

.L,

M tito," ropowy "Perknn"

107-3

pop.

anSl!S:Zy1l8

d

"

.

O ZWll8.U18.

l) - '1 koni.
hl h 2 00

ac

O

I
m mszar.

X

do 15 mim grubo
Maszyna do wyrównania blach 1250 mIm 8 mIm.
Bloki, płyty, kowadła, babki e.mbosy, młotki,
sznaikluby z bakami, gwintownice, świdry, c~gi, klacze,
pilniki i inne kotlarskie i ślusarskie narz~dzia. Zgłosić
8i~

ul. Pańska 74.

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

MOTOCYKL

758-8

Dr. med. Z. GO[C

Chor. skórne ł weneryczne
Przyjmuje od 1l-12'1. 1 6-8
W niedziele od 9-1.

'W.

And..zeja 8, I II•

474--!S

Lekarz .. Dentysta

N. Kacenbogen
n ... 10.

SPt"t:J31D1e wjŚCigowy torowy .. .A.nz;ani", lo ~Ol1l1y, 2 c.1lill.~ Piołrkow.s'ca
Ml -'<:/-r"'vl-, 'na tt6rym sdobp.o kilIra pi~nrszych nagród, znany P'rzyjmute od 10-1 ł od. ~ pcf
PIotrlcewslra Nt 'u.
,~; kr'r:,rh s~oIa · flU"'tdam. W61ezańsn ~!. m,; 11. 5Q(l. .~.!:p.:.:oJ:.:Q::GD=iu.::.:._ _ _ _ _..;~=::~
borze poleca

. "PAK"

3

79

przyjmuje od 10 -'1 i od

od 1-& pp.

Ilowych.

'SU

Publicznej.

przyjmuję

Aparały do fal bowania syst. Obermajera i części

SREDNIA .Ni S.

Giemzowe czarne do sznurowania i na
gumę jąk i dla chłopc6w poleca

.
III f-:~(;;';;:d~;;;~t;-U

&1
Ił
1rrz występy nowoangazowanego zespolu pierwszorzędnych IUty:tów. Początek 3, 5, 7, 9 wlecz;.
:\~stęp dla. wojska dozwolony.
W kinie nemc.nstl'OW8!llt bęrlzie 3 aktO\V3 komedja.

.'łAD

Akoszerja i choroby kobieca.

~:~
Ch~::L:i~!~~:~~
8. CZUdilDwska Do spl"zetl('JDt·a ę

Wydział Zdrowotności

•

Dr. E. Szyldkret

bronzowe

"

;>oł.

19&-U

Boxowe czarne

Q.

Tydzień śmiechu II

Od 6-7 po

Znane ze swej dobroci

węgla, drzewa i warzyw do szpitali miejskich i instytucji,
pOd',
,li tomuż Wydziałowi, z kaucją w kwooie mk. 5000.-•
• "cny w zamkniętych kopertach wraz z kwotą rok. 500.- jako depozytem
należy składać do dnia 7-go października r. b. w biurze Wydziału Zdrowotności
siębi,,'·r...·

Piotrkowaka lIa

(I'tJw

ar" e'C,--1r' , . z

I

Fomn'lne otwarcie
toru 'Vlyścigowego.

• •

II

Początek

W programie:

października

r, b. o d b ę d

~

się

:.e;:- l{oŚCius~~tt.;.Ml".
t ranspol' t

ir~

w programach.

zę

Specjalista chorób wenerycznych

I~;~;;~:::kai.Mi;~4:

skórnych ł dróg moczopłciowych

5"

I'l""!"

b6

lO

leczy
radykalnie

ielkie

Udział biorą:

(niemoo płciowa). Leczenie pro-

3.

Soliła..
róg Ewangelickiej.
Godziny przyJęcIa: g _ 2 rano
2•5•4 ._2... 4,-8 po poło Dla pań od 5-6 p. p.

W

m.,

wolne wejście do ogrodu. - Bilety wcześniej nabywać moma od
lokalu Stowarzyszenia "Union", Przejazd l) od gOdz. 10 rano.

Rajtausza sezonowa

MOIOn

piąt ku

w
849-3

Topań.

Centrala I
Od dz i aly: Aleksandrów,
Herby,
Łódź,

Załatwia

ustępstwa. Klllńsklego.Nt ł()

d.eWllka) fr.. II p., m.

Odańsk, Jłowo, Mława,
Wlerzbołowo,

Eydtkuhny.

wszelkie ozynności 'Wchodzące w zakres clenia
towarówWszelki()h informacji udziela

OBDział

wfoBzi, eegiellliana 31.

towary

października

8

dopókI zapas starczy
nf garniturach

Od l-go października r. b. jest.
do wydzierżawienia

401).600.- 675.na jesionkach

Sprze d.a. ; ę lle. "tyo'lb,:n:.1:i.as"t1
I dynamomaszynę, B7 amp., 120 w., wyrób .A. ,E. G." 1911 r.;
I praslI! wrzecionową, grubo wrzec. 110 mim. płyta 14-00XIOOO
mim, wys. 1400 mim; I pł'asę hydraul. do 200 atm. aiśn., z pompą ręczną: I mas1!ynę do win dy z popędem transm. i lin.
druc, do 4,0 pud. cięż" wyrób zagr$., nO\f/ł.
6:)-3

9

ul. Sienkiewicza 35
sprzedaży= jesienną i zifutra, firanki, bieliznę, dywany, obuwie 1 t. p.
0M-8

Przyjmuje do
mową garderobę, .

- kiSZerka

admin.

m.

młodego człowieka
do biura konsulenta prawnego
Zamka, Srednia 17. bIegle pisZ14cego na maszynie, M znajomością ,Języka palskie~o. Pierwszeństwo majlł pOfłladaJl\cy

p

P.l.---~---------------""'"!"-. tykę w lłodobnym biurze. 206-ił

Ogłoszenl'3 rirobne
U

l

199, m

ł.

amura

0-

I

karakułowe"

fokowe. Dywany
perskie. PIanina. Płc.cę najwy:tsze ceny. Hotel • Viktorja- po3~
kój " ptotrk.owska

67.

1 AA l atematjkał

"Vykladana
ra lonalnlel Każdy, pozbawiony
jakiegokolwiek zasobu m!\te~atycznej intuicji, kto ohce WlE>dz\et o no w ml\tematyce eh~dzi
j opanować jej stron ę techmczną, zgłosi się do mnie. Wyk tadam na podstawie najnowszych
źródeł, uprzystępnialących ma.,
tematykę. Pasaż-Szuloa 17, m. 7,
spytać Studenta, wykładająoego
w ~akresie szkOły średniej . ;; lO-I
•

ft

•

li

•

• ,r.,

A K--<"

M

UPUJę futra,
dywany, pianina, płaeę najwyższe ceny. WÓlc7.ań~
ska 48, m. 6.
SOS-lo
'tk i
D.

n. jł. ~

'-~żywan;

karakuły,

.

słodką

marmoladą,

es aurac a

A,

oka

ni

12~-22
-II
z kilku- pokoi, garnItur aalonowv snna.
~.dam. Piotrkowska 180-0. UI-S
.1
ł62ka, !1\&teraoe.
• mB O: sln!y, otomAnę, stół,

-I
...e'bl--'"'

A bl

Dzielna tO. front. f-sze pletro.

-------_._ ---

Piotrkowska ~~_~~?~_8. _.~.J~
!"/
.,
dwa pokoje z
LO
cIa kuchnhkWygodaml l elektryoznem oświetl eniem. Cegielnia.na Ol, wiadomośó
u stróża.
364-3
do sprzedanIa w Łodzi o
27 mleszkanlaeb. i lokalem
odpowiednim na restaurację, ul.
Częstoohowska:M 31. Cena. przy·
stępna.
280-3

wyoaJ

O·
om

D wynalecla

d'

orldestron w
dobrym stanie
07, re8t~~~a.

Kll1ńskiego'

Firanki i~r~:~ :: p~::~~~
bardzo przystępnyoh: Piotrkow-

< -

ska 85 w podwórzu,

J80-6
-- "-- p·I" uAywanl\ kanapę· Rad'1l wańska 49, m. 86. Bi!8·2
II bl ,,'- wYjeMtaJąc, sprzedam
l!nB " , zaraz oraz odstąpię mleszkanie, składajl\ce się!ł dwóch
pokoi I kuohnl z wazelkiemt wygodami. Wiadomosć - Piotrkowska 108 u tapioera.
215-3

Ku'

i;'-e-bl-e, z

stolowego i sypialnego
~Ipokol i różne kuohenne
neo.y natychmiast do eprzedal O l l" H ni
SU l
n a, r a 41, aczes.
- . (Ik) d
i
t'

Na~czy~iela

li.

\ora~ 'k:tf::a~l

pap18rny
·

i specjalista cho-

rób kObieqcb.

b. ordynator warszawakiej 1U1t

wersyt. kliniki. akuaeryjnej.

po poL

8t6;-1I

Akuszerka· "; ,

218--8 R. Pipikowa " dyplomem Ces. Ak, w Peters~urgu,

praktykuiąoa

II

lat, przyjmuj e od 10-7
rodzaju kupuję leprze- ł..ód~,Piotrko_.k.132
Reperacje fute~.
ID. 14.
Plotrko.aka a8~ ~
Dla pa pnyJlzdnJOb ...
troot
pi,tro.
.alu&l.
11ł-l0
301-$1

wszelkle.~o

daję.

heI..,.

1-_

Db
S3

B

wytszym. wyksztalee--

niem 1 odpo,\"lodnl1\
praktykf\ poszukiwana na demlpll10e do 7-letnieJ dziewczynki.
ZgłoszenIa. od 2 _ 3, Andrzeja.
Ji 28 m. 7.
24-2-2
l

strój
889--4

U n' proł. rue Wledeńsk.
cze IGa Konser'W'. udziela lekc.11 gry fortepianowej l hannonj!. Cegielniana Ji 62-1,

ID.

poszukuje posadr. Adres: Anny
21, m, 32.
837-1

-

Zelowania ........~~:f!:!·lazasil:!"
,,~_

l'

komisowy .Progres", Plotrkowdywany rzadkiej plęk- ska 175.
168-3
1\
noścl do spuedania lakła' d mecha.nIczny, Główna
1)
4, łok. 2) 3 I ,.X2 t f_ lok.
;M M, przyjmuje repaoraa dwa killmy p~r8kle r?zm. racje maszyn do Bzycia u siebie
po 31'.X2 lok. WlI1.domośo w i na_ miejscu.
--.-~~-:-2
ozytelni Andrzej" 6, od 11·0.1
do l-ej.
283-8
umeblowany z oddzielnem ....ejsctem poszuklwany zaral. Oferty sub B. S. 113
do adm. Olosu.
' 375-3

p aL'le
ere',.x4.
"

Potrzebna froblanka(chrześeijanka)
dobreml

ó·

PI'aD·lslka

357--1

p"-otrzllbny

pf b
rzs na

Restauracja

Poko!u

Sza fe

pkJ

S'

SI·

.

Zagubione doknmenty:

Pies

l

200-1

6a.

K
Bl'and' Józef (KOi';"sikt) zgubił
świadectwami do trojga dzieci
świadectwo odroczenia, wydaJat ł, 6 1 8. Zgłoszenla-Andue- ne przez P. K. U. w Brzezinach.
ja Na 12, od l do 2 godz. 18!'!-2
388-1
p"
I letniaka przyj. O!1baum Szyja zgubtł paszport,
OWf CliSZ' muję znów palta, wyd w Łodzi
173-3
suknie 1 kostJumy. Zo(ja Wo.
•
.
blak, Srednia 20.
106-S Be'r man Mordche zgubił paszport
niemiecki 7D8S wyd. w Łodzi
wadzka. App.: a de l-h , 3-h.
~eJd. l moskle- l odroezettie wojskowe (r. 1807)
S05-S
.....kie konaorwatl)- wyd. pru. P. K. U.
282- ił
do polo....ani. mAŚoi ióliej rJum) udziela l.~~ gry forte- olieto"lel Wolt zguba kartę
wabi ut .BI.marek" zagl- planowej. Za".
36, Sołowęglową.
n1\ł SO .. Dl. Proszt Cldprowadzl6 wiejcl,k:
80-6
za. Tagr. na ul. Dług" ~o~~i
ozeladnli 'Ieweki na czołniak Icet IgUblł kartę węDl. l. •
'\I
dam.kle i męskIe rogloWIl.
3~1-1
wra1l. cało-- boty, Zg1e1'lka 60.
320-3 r·'elgellon Abl'&Dl 19ubit kartę
O;h ~SIClen 8 d:aiennym ubona ilraelttka dO
węglowlł·
851-1
traymaniem, oral pomocll w na- O
2-łetniego dziecka, Friede Lłppe zgubił panport nieuce znaleźe mołe u~eA, przy in- Dzielna 55 m,'/O od 3-5. 859-1
miecki. wyd. VI Łodzi 1 patent
teligcntnej (izrael.) rodlinie. Lid I
przemysłowy na sprzedał gazet.
pOWB 20, front, l-sze p., m. a, ~f\~r;~e::a:~241-8
shó mo!na od 7-9 w,
86'1-2 rsędny. Wlado~o8ć:
Stankie- f-ormaI;,~1k
zgubU&"paszwłcz, Zielona 36.
il38-S
port niemteckl wyd. w Łodzi.
:um;:~:~:łae~w~ ś~!!t
100-3
•
machonio".. do gard ero- _ _ _
, - .. _ ._-~
t1
alan KOII d, o lle moinoiol ' I
by oru nocne stoUkl ku- Fuki Bel'1sz zgubił legitymację
wiktem poszukuje sta.rszy ltBh\dz. plę okazyjnie, Al. Kościuszki SQ,
chlebowll Da 9 osÓb.
500·1
Zgłoszenia na ul. Orla ~ 12, par- m. O,
_846-2
ter, DA lewo.
89~1
Adam zgubił legitymację
8 obiadr goopodarskle Greber
hl b
1
b
SOi l
UJDebl. s ......odamt _
11ł'~czn u 2 mJr. 76 f~n. Sienc e ową na oso ę·
O OU centrum tas~.
W#D"
p,:u- kIewiosa 39,
18.
322-~ Go1dberg Berek zgublł kartę wękuję· Orert,- mb. " 'W m.
8 ml\ł~ dobrzo na glową 1łI lUP.
;~8~-1
.01011'0·.
286-2
bonn!. ponuldwana , Grobelna
paP-OkO')' duty fronto..,.., lłoneOl- Wolfaon, Zawad". 23.
29'-2
szport wyd. w Łodzi.
B69,l?
ny przy rodzinla do Wfoeglel tbr:vt!\ do aprze'
najęcia. Lipowa 20 I P.. tr. m. 3
.., duła. wtiwl_~ Szef- Grinbaun Aron ~Szyja zgubił
Zastao można od 'J-O.... 867_-a" ....._. Kll • e- 7',J
tOl-e a_paszport wyd. w Łodzi. 265-3.

p I

Mose. zgubił paapoel
Hoohman
niemleaki wyd.. " Łodzi.

Uczen' oeniem
l6-ciaklaaowemwyksztalmajllllY bIurowość

O-'-b~;ładlljlloa Językami:
SO a franc •• włoskim, hiszpan. Poko'J'
1 portugalskIm zgodzi sIę na

0"f'

41,

370-2

Sł3-1

p .i
aras enna

OsprZ8 ania

ul.

którą aprzeda'P\ sklep!

wyi1aJ·~c·a dl\poJed.1~~~e~

Do

•
oso y ume o
~nny pokój z osobnym, wejściem.

O
' -

P f. Za
n.
globa"; Ul~
Przejazd 12, pOleca zdrowe 18ma~ne obiad)" :I S-oh dań "ma.rkl,
Kolacje a la oarte. Bufet oblicie
3aopatrzony w zakl\8kl 1 napoje.
Ceny umiarkowa.ne. Usługa bezpłatna.
,4,6-10
II Ł'
materaoe, szafę,
• łl. OZ , biellźniark\:, otomAnę, at6l, krzesła, leiankę, tremo, biureozko, obrazy-sprzedam
tanio. Piotrkowska]li 261 m.~.
II piętro, tront.
226-6
KUp·U-J·-~--;;z;Ikl8tutrft. Pl&'.
O.
\t 012 naJwyis~ ceny
S. Orosman, Piotrkowska Nt 24
Przyjmuję reparaoje kuśnierskie

j

reparacje.

IJ.

wsypy.

ł

się

.

:.,-

A. l A. Kanopo'ana gr~:a qo sprz dan'la" uralldzenłe

A. R

Przyjmuje

WarSZawskI'ego Zltemiańskietto
Et
Towar"ystW8. 111UleczarskI' ego.

87.eroka, nadzwyozaj mocna, odpowiednl& na podróme płaszcze,
materace sienniki bluzy i spodnIe robotntC2l6 i' t. p. 'bard&o
tanio, bo w prywatnym mleszkanlu, WIdzewska 4.0 (Kllińskie~o), front, II piętro, m. 10. Tam·
że flanele surówka na , ,pościel,
li

wyrobów futrzanych

do herba.ty śmiało !8S~pi ohleb poamarownnr

południowego po-

,

w rótnyoh kolorach.

wskaże.

261-1

---- -

Piotrkowska 50
poleca wielki wybór YiedeAskioh modeli, oru IUIjnowue
fasony kapeluszy pilśnio'W'yoo

na1ęcla. Wólozańska

szulrnJę Jeszcze kilkoro dzieeI
z lepszych domów, Skwero\va IB,

m. 7.

••

37, • podw6rzl.

POłudnłowa 23
PnJj1D1lje od t-ll ~ 1 011 ........

Wielki wybór

037-8

'

D'lomp 0tU

- . .k.

Ił

riDberg Berya IgubU~ "It
Umeblo"'ao,
stolo..,..,
sypialnia
"
11
s oddzielnym
wej- G
368-1
śoiero. u.sługtt, s Młodzlennem glo....1\- ,
ustrzymaniem, dla mał:teństwa -lb~ar Robert zgubU legltrma1
lub kilku panów s-a.ras do ..,.._ H aję chlebowl\ na 3 oaob,..

wJjazd do tych krajów. Ol. • WyJ·azd- w adm ••Głosu·.
284-3
Z8
frnnollski poszukuje
LI
eklepu owoC{)- . IllUr mieszkania umeblowaa1ne
wo-kolon.f
go., - Plot~kowska nego składającego l1ę przynll.j:M 16S. Wiadomose na mle.1scu. mnieJ! Balonu, jadalnI, 87pial..
2'0-3 ni 1 ·kuchni. Oferty w .Głosię"
d~~ł~ pod l'Z. K.361)-3
O
dziennym utrzydlpl~m6e donne
manlem dla l lub 2 osób. Piotr1~on8 partloulreres
kowska.Ni 83 m. 6.
25':-3 et pilI" groupe/ł. S'adres.er 30 Za-

24,8 19

8170-2

• K u bi ok a przy,l •
srla
muje , Piotrkowska-

w wieku od HI do 15
lat może się zgłosić
do kantoru, huska. 00.
847-3
louer contre demi·
place Aune !ranQl\ise
a volr entre 11-2 heures. Dzielna 2.
' 256 - 3
L
frebl;wskiego po:

..
A A li AK' Kupuje
H. • .!l. .
upuJe żakiety Ch
Ił

.Głosu".

M

· ' ChI·
opiec

p. f.

""OD
J.V'Ji.

EXCELLENTE
mieszkania I 1)-8
pokoi Wl'Z}" ul Piotrkowskiej
lub w pobli~.
,
Oferty 8ub. .B. 100" w

Poszukuje

Ch. •arkowlo

Piotrkowska

KRA WIEC DAMSKI

~ALON

Szmtchel i llozner fóU

e~Dtza

Zawiadomienie.

_________
12

Poszukuję

l

mQskie,
i

na Piotrkś>-w*_ II. I Akuszer

KRYSTJAN BIGGE, .&J;.ódź, WY\;oka '20/22.

Sklep Komisowy Fel.

damskie,

A. Bak.ar
przeniósł si~ z Cegielniane'

260.- 325.- a90f-, na palb,ch zlmo'\'{.
400.- 500.- 51;5.na da.msktch,palt.
330. - 400.- ~30.! t. p. u firmy .

(WIo.
748-10

dl.ieałnne, obruą
kołdry

180-3

w

w dniu

to.

NA WYPŁATĘ

Warszawa.

ek5p,edyt~ji

i

wyprzedał

resztek na męskie, damskie I dziecinne ubiory l palta. Bostony.
szewioty, gibardyna granatoiV'a,
tuchkrepy, korty, wel ury nli palta,
sukna, wełna llmwełna na blusk1,
suknie 1 kostjumy, Jedwabie, ...
tarninr, batysty białe i kolorowe,
cajgI, barohan,. na pościel, na
fartu~kl czarny łasting 1 atłas,
chustki. Prawie o 60 proo. tlLJlIeJ
nli, wssędzfe, bo w millszkaniu
pry'W'atnem. Uwaga! dla kupcó....

S. Kuznicky, i S=ka

Licytacja , inemat grafu
ZduńskiBJ V/oBi.
r. b. o godz. 10 rano odbędzie się w sądZ!e
okręgowym w Kaliszu licytacja kinematografu (Kuskiego) w Zdun·
sklej Woli, składającego się ze specjalnego budynku teatralnego
~e scenll! wraz z motorem gazo· ssanym, dynamomaszyną t t. d. Do'tychczasowy obrót roczny okolo mk. 200,000 przy dwudniowej
ezynnoscl w tygodnin.
210-3

676-30
---------------SKA8100ERMA

Dom Ekspedycyjny

Warszawa
Warszawa.
GPronczewski Sł.~ Warszawa.
Rędzioroweld Zd .. , Warszawa. '
Harkiewicz B., Warszawa..
Romanow, KiJów i wielu innych.~

za motoram
Bieg motorzystów

wyścigach

II!:!-warc

D

I

Dr. S. Kantor

instrument6. dentystycznych

d 'Ji
NaD d sze:l.

Kamiń~ld L.,
' JabłJfzemsld

Bi~ g

Po

Skład

11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

łlz3 popołudniu.

o

Bieg .prin'l erów

Szczeg6ły

J(r. S'lO.

k·sów i ot zystó SWIERZ ~

Pier"VIJsze

y

1911' ~''''

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

•
OWe
Dnia s-tego

Cfnfrr~.

m.

B.

af,

LidIa

.
Jakób ~ak .gubił pa-I llgaZanlk
szport nlem1eckl, ..,..dany "
Łodzi,

189-1
Jakób Lewln, .gablł P"
iii ezport, wyd. w Łods1. IQ6.9 I

~Joszek

,

HogllS Jan zgubił paszport; ni..
młecki, wyd. W' Łodzi. 220-1
tohtel" KallOl zgubił palllllpOrt
R niemiecki wrdanT " ŁódlL
228-1
Ro,enbaum Majel" 19ubU
port niemleaki 'W'Jd."
i G mk.
2!t-ł
Rafałowie, Abrara IlUbłł p....
port niemiecki, "'1da 1 w Z.
n 231.....
dzl.
____ '_
,_ _ _ _ __
szwarc Jakób zguWl u.ł1rt..,.
czenle rejestracJI,
27M
"
SZlamowicz Wolt zgubił
niemiecki, ..,..dUT w
dd.
Oł-ł
_
Szplgel Plnktls IIlf1lbn pUlpOlł
niemiecki. 71d • " LodJ1.
108-ł
_ _.'_ ~~
=
Werth Edward zgubił tatqłeaU:ł
wojskową (arm. rosyjlkleJ)
slułąoą ' Ja.ko dokument m.łdun-kowy,
SU-I

r::;

i!'Kpod

posmkuja 8-ltl. gimnazjum ,eń~
slde, Zawadsto. 23.
2..:1-2
UZłC.
Mich~gubila
k!zesła., blel1.tnllłrkę, komodę, ,
•- -umywalnię, biurko, gramofon,
starsza, in' Ugentna (tz.zandberg Zalme zgubił do\fM
maszynę nożną zaraz tanio sprzcII
raelltka) puszukuje
po·
tymczasowy, wyd. przez prs
y
dnm. Piotrkowska :J2S-a, l p. )roju wspólnego ' pr: rod~inie.
pol. państw.... Łodzi.
2ł'-l
ł6
tt
.. _m_ _t~:.B.G
_
_ '_
___
• :,..~..::.;i.:.;.;i-_
JAa::
f1'OJl.t
.l)ler~f
I'lb[),-••:==di""'-=..:~~!R~••~N~.~._~8:~~7-=1.!.:=;.;:=======::=-::-::.::..:'-::--=;:~-~:=
)::.::==========-:.::=====:;::::;;:==
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