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Redakcja i Administracja w Łodzi:
Piotrkowska 106. Telefon 199.
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Telefon w Warszawie G09.·

OGŁOSZENIA.

fwyczaJne: 75 fen. r.a wiersz petttcnry lednoszpalto"l' (na
stronll' sześć s1.palt).
Drobne: 12 fen. za wyraz, naJmnIej t.!O Mk.
Nadesłane: przed tekstem 2.50 lIk .. w teKście S Mk., po te
bełe UO fen. za wIersz pl'Ulowy (str. 4 ezp.)
NekrologI: 1.25 Kk. za wiersz petitowy (str. 4 szp.)

te!!o porozumienia nie przynosi, mtl~
simy zlI.ltrzqtnąć si~ o nie sami.
Nieprzezornie byłoby z naszej stroKonIeczność porozumIenia z AnglJą.
ny liczyć na to, te porozumienie, nawet
Konl,orencja między St. Zjednoczo- ścisłe z Amerylcą, mote stworzyć w~ starnomt i Anglją zaostrza siEl ('oraz bardziej ozające podstawy dla polityki naszej r~a
l znajduje swój oddźwiek w prasie. Je~e1i dals,Ztl met~. Ameryl,a, jako mocarstwo
dodać do tego, te w Ameryce przeciwnipozaeuropejskie nie zawsze mote być w
cy traktatn upierają 8i~ głównie przy stanie jnterwenio,,'an~a w Europie. Jatem, teby St. Zjednoczone posiadały w ponja mo~e w katdej chwili ją zaszalidze narodów tyłe głosów, co Auglja le chować. W warunkach ~odounycb, a
swemi "dominios· - to wywnioskować lównie~ z uwary-j, te Anglja znajduje sią
mo~na, że
rywalizacja polityczna dwu w lepszej ni~ Francja pozycji dla dania
państw anglosaskich jest nieuniknionł'.
nllm pomooy finansowej, nale~ał()by zwr6Z dru'!iel strony nieporoznmienia cić napilniejszą uwag-~ na rozwóJ z nią
przyjaznych stosunków. Ta reprezentamiędzy <Anglją i Francją pomimo wysilków (;lem~nceau i Llo!d George'a trwaią cja, którll posiadamy w Lonc'lynie zadaniu
dalej. W krótJdm czasie motemy si~ temu nie sprosta. Nal"taloby wysłać tam
niezwłocznie misj~ parlamontarn!} w zwią
znaleźć jut nie wobec «>ntenty, tj. mocarstw skojarzonych, lecz wobeo paru zku I personelem technicznym oral I
!!rup lnb tet poszezt"g6lnyoh wsp6łzawo paro dziennikarz.:.mi.
Z Anglją mamy - nalety o tem nfe
dniczących mi~dzy sobą potęg. PoUtyka
nasza powinna do takit".l ewentoalnolici upominać - wspólną psychologją liberalną. Zb1ita~ nas tet powinien system,
być przygotowana. Niestety. nie widzi
nie centralistyozny, j.tól'y stanowi metodą
Się. ateby jałcie wysiłki w tym kierunku
Angljl,
a dla nRS cblub!ll\ tradycj«:.
robiła.
Napełnia obawą brale ustalonej po"
Przedewszystkiem nie widać teby
wobec naruszenia podstaw dn~ychczaso lityki w sprawie wschodniej. Trzeba nareszcie powiedzieć \vyratnie. czy trzymaWf'j antyniemieckiej kon]uktnry w Europie
ID} sj~ liberalnej tezy orO'auizowaDł
robiła jakie «>alne star D18 w celu zblit.eni& z Anglią, tą w chwlli obecnej, wolnyoh mniejszych narodowośl!i, cZJ te!
najwi<:ksZll potęgll niet'llką europejskq, idziemy na kompromis I temi siłami,
lecz nawet światową. Cennq nad~w~'czaj IIt6re chcą Rosję odtworzyć m"todami
jest i pozoEtanie przyjaźll z :Fr:tl1cją, nIezbyt liberalnemi. T)'lko, te zwolennilecz konieoznem jej dopełnieniem jest cy tego ostatniego rozwiązania ~adnego
dobre l wyraźnie porozumienie z Angiją. dotąd układu, sankcjonującego kompromis
O ile przyjaźń francnslru nam samo przez dać nam nie mogą.

Xoalicja rozpaDa
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Perskich dywanów

i literacki.

tworzą

się,

si~

20 proc, majątku, !l81istwo bl~rze
polOWE} całego majątku; jeśli 60 proc.
dwie trzecie. Jeśli baiy majątelc pocho·
dzi
z zysków wojennych to paskarz makilka sztuk kupię.
jqcy 8 troje dzieci płaci 11.000 mk. ,.;
182. 60 tys.
---------------Ws?:Ystltie ostatnł~ wliczpnla odno·
szq Bi~ t)7}1;:0 do tej częśoi zysków wojennych, IIt6ra była zostawiona paskar'7.o\Vi po oplacl~ wy'~(lj wsplImnienej daniny
I
nało~onej specjalnie na paskany, która
-0to część pozostawiona nie mote wynosić
Państwo niemieckie lostało przez
więcej nIt 177 t)'8.
pnegraną wo.1nl2 postawione w strasznem
Obliczl)no, M jeśli kto' zarobił 'VI
l>oło~eniu.
W czasie· wojny zacill~ano czasie wojny 5 mil. to po opłaceniu obu
Zachodzi konieczność obmyślenia środ·
~eneraJDea8,
dłngi bez granM. Same potJczki wojenne
tych. <taniu zostanie mu 150.118 marek,
ków zapobiegawczych, aby nie nastąpiło zalicz" na dziesiątki miljard6w, a pr6cz państwo zaś zabierze 4.843.882 mk. nówskoczenie, którego świadkami byliśmy jtU
z d. 10 października.
tego po~yczyl rząd pr'tymusowo w czasie niet przed wojen ne fortuny uszczuplą Bi~
w styczniu ubiegłego roko.
Front liłewsko-białDruski.
wojny przeszlo 60 mi1jard6w marek z ogromne.
banków, kas oszczQdności i innych instyTakie daniny jejnorazowe zapłaci
Wycieńczony bezowocnymi atakami
łuoji kredytowycb. Liczono na zwyciękapitał niemlocki ojczyźnie
nieohętnie
nieprzyjaciel
nie wzawiał w dniu wczorajstwo l kontrybucje, które ~apłacą zwy: wprawdzie ale zapłaci.
Zgromadzenie
szym
atak6w
na przyczółek mostowy BoBezczelna prowokacja nłemieclta.
cięte.ni, tymczasel~ nastąp!ła klQ.ska I narodowe niemiecide nie o~raniczyło się
brujska.
Na
poludnie
od
Bobrujska
oddziaOświęcim, 10 października. Ateb!
pok6J nie t~lko. me zmn)eJsz~ł c)ęt~rn I jednak na nich, lr-cz pozygotowuje dalsze
dłu(!ów n~emleclnob, ale ~~J'zncl~do Dlch ustawy zmierzające do trwałego opodatły naszej kawalerji znienacka zaatakowały przygotować sobie nale~ytT grunt do pIejeszcze n eokreślonq defInitywnIe. nIe ..Z, kowania kapitał'u. Jpst to w pierwszym j ro . . biły Iwncentrujące się na wsch6d od biscytu i zohydzić polaków w oczach ladnogci górno~ląskiej, niemcy puszczajll atą
pewnolicf'l ~lbrzymJą ~nmę ltOntrybuc]J, rz~dzie ostawa o t,oJatlm spadlcowym.
Ptyczy wc wsiach Kriuki i Rotmirowicze na rozmaite szluczki, iścIe teatralne. Do
k~ór" zapłaCIĆ muszą .Nlemoy na podsta- Ustanawia ooa podadek od spadilu wynosi
oddziały przeciwnika.
takich nalety zajście, jakie miało miejsce
wie traktatu wersalskIego.
zale~oie od wysokości pozostałego po
Na odcinku poleskim ataki bolsze- I na rynku w Katowicach.
Niemcy przystępują tet en ergicznie zmarłym maj ąti'll l do 5 proo. całej spnUkazał siE} tu oddzi~ł eHallerczyków·,
do pracy nad odrodzpnip.ID finRnsowem. śCizny, niezaletnie 01 te~o na ile części wickie na r\opatkowicze odbito z łatwością
Z pomiędzJ r6tnych podatków, jakimi
się dzieli.
I Na reszcie frontu akcji bojowej nie było.
kt?rzy spotkaw~zy. odd1.l.ał ,,~renzscbutz~"
śClsltal! Sl~ z Dlml lwrd,lalme, serdeczme
Podatek od dZiedziczenia płacą spadzamierzajtl Niemcy obciążyć wielki kapitał,
Fron'C wolyns!u.
witali i nawet poszli razem na piwo. Miazwracaią zwłaszcza uwagę 2 jednorazowe
kobiercy zale~nie od'wysokości otrz}maNa odcinku Olewska w rejonie na lo to zadokumentować, te wojsko polskie
kontrybucje tzw. ,.wojenna danind"(Kriegs- ne!{o splldltn stopnia swego pol,rewień
abgabe) z 'Przyrostu majątku w czasie stwa ze zmarlym i 8wI'go maił\ll;u. Po- wsch6d od Pergi przeprowadziła nasza pie- ~rz('chodzi na .stron~ ni emców, okazało siQ
wojny i "oiara I powodu uQdzy państwa" datek ten nic może w hdnym wypadku chota silny v'ywiad zajmując przejściowo Jedn~k- że ~Wl "UalI erczycy" tu... prze
.
'
.
bram tolmerzo "Gr ~nz schutz'J", którzy
wynosić więcej
niź {lO proc. spadku.
(Reichsnotopfer).
Pierwsza ciąty na paskarzach i jest Wszak te doliczaj: o 6 proc. porlatku sparł Rudnrę, Czerwonkę, Horodec I Justynbor. mieli odeO'rać rolQ polskich Minie LY.
b
obliczam, w nasl~puiq('y spos6b. Przy- kowego, zdarzyć SiEl łatwo mot.e. t~ czło Po wzięciu jeńc6w i 8 karabin6w maszyrost majątku nitej 10.000 mlc. jest wolny wiek bo~aty, dziedziczqcy wielltl\ fortunę nowych, wyc~fały sl~ nasze oddziały na Amerykań!łla
od opłaty. Pierwsze 10.000 rnk. płaoi 10 po dalekim krewnym, zatrzyma z niej dawne stanOWIska.
Koiei SIHi.
proc. tj. 1.000 mk., drugie 10.000 mlc. 15 tylko 5 proc., a 25 proc. odda państwu.
W ust. ,>",efa sztabu generalnego
proc. tj. 1.600 mk.; trzecie 10 tys. 20 proc., Liczba wesołycb spadltobierc6w zmniejszy
"Jonrnal" podaje wia~omo::.ć to dZI
Haller pulko
oastęoujllco 20 tys. BO proc., dalsze 60
si~ znakomicie.
Podatek od darowizn,
słQc1n lotnikÓW amerskallskich
na znak
tys. 40 proc., następujllce 75 tys. 50 proc., zapobiega obrhodzp.niu wyteJ wspomnia- ,'
podziwu dla młodej armji I,olskiej z wlag·
OB Sląsk
dalej idące 100 tys. 60 proc., nastQpne uych podatków przy pomocy daro\vizn
nej inicjatywy utworz)ło e~ a lrQ lotniczą,
100 tys. 80 pro o., a wszystko co przenosi Dli~dzy tyjącymi.
która ofiarowała swe usłogi vajw\'7szeJnIl
Cieszyński.
886 tys. do dochodu wojennego ulega
Godno uwa~i 8ą tet podatki od It: rl ł
dowóJztwu armji polskiej 1 uzyskało III
oałkowitej konfIskacie, tak, te z 885 t~s.
do ,:rry, \ yrobów tytoniowych i przedC'- , Benesz podaje poufn~ zapewnienia,
I
korporacj~
do toj ai'mjl.
źe SląSk zostanie czeskim.
płaci paskarz 268 tys. i zatrzymuje t77
wszystlciern ustawa przeciw ucieczce kaSzefem tej E'skadry jest kapItan te
t}&. tj. mniej nU połowę, wytsze z~ś nad
pitał6w za granIcą, kt6ra mo~łaby wszystCieszyn, 10 października. Wiadomość rlam Ecooper. kt(lry wraz z fJ towarzy
tę sume zyskI nIe 1stnieją dla niego,
kio wyt.ei wymip.ni one porlatki uczynIć o wycoCaniu wojsk polskich z Huji demllrka- szami nosi jut umform oh era nrl1ljl polgdy!ł zabiera mu państwo bez reszty.
martwą literą. Daie ona ministrowi ficyjnei na Sląsku Cieszyilskim, jest zupelnie skiej. Oficerowie ameryk ńscy naddl swej
Jeśli mniejszy l)8Skarz złupił 385 tys., a
nansów i kOmisji sper.jalnej Z~rom. Nar. bezpodstawna - i pochodzi ze źródeł cze- eskadrze nazwtl "eskadry 'radeusza Koś.
wielIti 885 mIl po opłaceniu wy~ej wspo- zło~one.i z 15 członl<6w pl''1WO zastoSl)' skich, które jq rozmyślnie rozpuściły, poda- ciuszki".
.
mnianej Kriegsabgabe liatd.v z nich ~a' wania w Jta~dej CbWlli, hez uchwały jąc, te koalicia odrzuciła ~ądania polsltie i
trzyma tę sal1lą sumę t1. 177 tys.
Zgromadzenia, nnjbezwględnit'jszyoh środ- wezwunia polaków do wycorania siQ.
zakłady
Suma ta jest wprawdzie jp.s1.c1.e doś~ ków przeciwko tak,m ,.patrjotorr.",. !ttóNatomiast faktem Jest, ~~. wbrew naPozr.aii, lo phździelo111 a. (P.\.T). Z
pokaźna, ale pOdleg'ną jes7.cze ofierze z i rzyby cllcieJi majątki swojo ulokować
kazowi wycoCania wojsk na czas plebiscytu,
po,,:,odu nędzy państwa, która ma być, bezpiecznie zagranicą.
. czesi przesunęli potnj('mnie silne konty,:rensy inicjatywy bu n l,,) prz("I} 'llow o 1 banku
oblIczoną \~ ten BJ..lOSÓ I):
Tak d~wigają się Niemcy z przepa· WOjskowo ku linji demarkacyjnej, tak, te pozllańs!dego odlJSł o s Q w Bazarz h:znG
lito nle pomuo~ył swego maJątku w ści bankructwa. NIe one jedne znajdują aHy czeskio wynoszą w tej chwHi około zebranio \'~ybitllycll i rzec1słil\ ]cip!1 Pl'7;t'czł\sie wojny i ma Jedllo dzieclto płaci się w t<:.idem polo~enin. I my znajduje- 3 dywizji.
mysłu i rolnictwa w spl'a\l'II~ sli IllIsowaod 60 t)s. 4500 llik. 81e od fi miljonów lIIy się w strasznym st,anle finansowym,
lIia \\'ielltie~o polsldo 'u przeuslębiol'st\\a
Żołnierza czescy oświadczają, :!e na
2.208.250 mk. Jc'śli ma troje dzieCI to jak świadczy o tern expose sejmowa p. rozkaz cofnięcia si«: zrobią swoje, to znacą wyrol1ów nmulllcJi pod 1I,IZWt\ "Zaltła)
płaci od 50 tys. 8.500 mk, ale od fi mil.
p.
Dilińs!;iogo,
proponuje
jl!"za· pójd:) naprz6d, bo dr. Bencsz dostał pouIne alllunicJjne polskie. Tow. AkcYJ;1(1".
2.210.592 m!c. StOi a procentowa wzra- wszyE\tldcm podatki pośrodnie, kon;;':lm- zapewnienie w Par1~;!(?1), te koulicja ~go·
Zebraule Z\lgaił dyrektor b II. n l, u prze·
ata tet w miarę pocho ,lzc:nl a majątlw w cyjoie spadajllca całym cię~arem n& barki dzi siQ na fn.kta cokonane, l pozwoli ~e mysloweg-o dr. Petnaczyńnlti. Pl'zowodnlIIJakÓW 'Woj eunIcn.
Jeśli te ostatnie Daj bio.ililiej%:IJc.!l i Jl8..i.cu~11V. dłlÓ m 0i~ll~Y!lJl. chom z.ak~rnu6 trlt'.t ~w zajJIl.a.
czył JtsiązQ Maciej Radzi wiU. I.of(ll:ma~

Jak si~ opod lko' ui~ iurney?

Komunikat szela sztabo

..6reoznhntz" przeaiera sla za "HallertzykOw".
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)lip,

--------------------------------------------~----------------------------------------------celacb 'Przedsięcif orstwa f warunkach
technicznych w jakich l'racow8ó będzie
Towarzystwo udzidali ,1iOlejno członkowie
komitetu 'organizacyjnego Zdzisław br.
Gl'ocholski, oyr. Gustaw Wertheim i Leonard Bubińsl{i. O potrzebie powstania
talde,Q.'o przedsiębiorstwa i poparcie przez
kapitał wSI,ólny mówili b!ły minister
Hllcja. pan FJlipowiez i inni.
f)

Poseł

polskI , WiednIu.

Wiedeń,

B.

!t.

10 paMziernika. (pAT). W.
donosi z Budapesztu pod datą 9 b. m.

Poaeł

pol ski Szembek: wręczył ministerjum
spraw zagranicznych swoje pismo uwierzytelniające. S.zembek zaznaczył przytem, te
~yczeniem jego iest utrzymać przyjazne s~o
sonki mi~dzy Austrją a Polską.

I UHe

to ju~ sami oświadl'z-y1i~my. Sytuacja jest
obecuie bardzo powatna i można wszystkiego się spodzIewatt Brak w~gla, brak
artykułów pierwszej potrzeby t nfeustają·
ce re~{ wizycJe rumunów wytworzyły stan
beznadziejny, IIt6ry jedynie silna ręka
rzqdu mogłaby naprawić.
Programem naszym byłoby natychmiastowe zawarcie przymierza z państwami sąsIedniemi. Posiadamy wino, zb02e,
kopalnie j w~giel. Moglibyśmy napewno
odbudować się, ~dyby nam ententa przy·
szła z pomocą i zapewniła ład ł porzł\dek.
Jednakte tołniel'zc francuscy w Szegedinie nie uczynili nic. by oie doprowadzić
do rozruchów. Nieliczni ~andarmi mogli
wówczas zachować porzqdek~
Mó"iq nam: "Nie jeste§(lje "!Qkszością. Odpowiadam na to, te wi~niak
węgierski zachowuje się w stosunku do
polityki zupełnie biernie i łatwo go w
Jakirnltolwielr kierunku zaag-itować. W sto·

dZIś J~s1.ezp z wiplką wrlzi~c1.nnltcią
wspomillają nazwiska powstallCÓ\v. którzy

byli nauczycielami domowymi ich dzieci.
81coro tyIlto pojAwiły sif') orły wojska polsld eg-o na Syberii, baszltirzy prosili o polskich instruktorów wojsItOwych, propono·
wali wzajemne popieranie się, ofiarując
produkty rolne i koncesje w swym boga·
tym krAju.
Buriaci, Jdórzy mają dute znaczenie
w irkuckiej gubernjf i szybko się cywili.
zują, wygntowali pro.lpkt wydawania wspól·
nej z polakami gazety df'mokratycznej.
Stosunf'lc tatarów i kirgizów . do polaków był równiet bardr.o przyjaciE'lski.
Koreańczycy wysłali do Polslde~o
Komitetu Woiennego deputaej~ z gratulacjami, te Polska odzysltala niepodległoM. Znają oni doleladnie nasze dzieje
i w nich czerpią otucbt'l w walce o swą
woln(lść.

Japońc't)'cy

Ludy azjatyckie a polacy.

sąsiadów

Rząd carski pracował nad tem gorfhdp, aby w Azji a szczególnie w Syberji
'pulacy D.i e byli nieznani tubSlczf'j ludno·
.set We ,wszystldch transportach zesłań·
J6w politycznych polacy stanowilt najpo·
watniejszy odsetek. Ludność mi'ejscowa
nie mogła tet do niedawna inaczej sobie
wyobrazić polaka, jak slt8zańca. Ale tet
pamięć jaką zostawili po sobie polsey
.,buntownicy" jest świetną, PJzynosJlI
'oni wytszą kulturę i umieJętność pracy.
a którą dzielili się z azjatami a zapatrzeni w stroną Po)sld mieli w sobie tę
'Wysoką godność ludzką, którą, daje tylko
'lkochanie ideału.
Z8mo~niejsze domy banlderskie w

Stan zdrowia Wilsona.
WIedeń, 10 października. (PAT), B.K.
donosi z Waszyngtonu pod datą 9 b. m.

W stanie zdrowia Wilsona nastąpiła poprawa, która zaznaczyła się przedewszystkiem
obni~eniem gorączki. Chory ma dobry apetyt i przep~dzi.ł Cl.c:tlltUlą noc spokojnie.
Chory ma dobą ~tyt i przep~dził ostatnią
IlOO SPOkf~.

Wiedeń,

10 października. (PAT).

W.
b. m.
Wilson zaiądał od sWt'go lekarza, aby mu
pozwolił udać si~ na wewnętrzną amerykaóaką konferencję pracy. Poniewa~ stan zdroja Wilsona stale się poprawia, przypl1szczają, te będzie on mógł wygłosie mow~ na
końcowym posiedzeniu konferencji.

lt K. donosi z Pary ta pod. daią

Wiedeń,

9

lo października. (PAT) Wied.

B. X. donosi z Waszyngtonu pod datl19 b~
m. Stan zdrowia prezydenta Wilsona stale
się

poprawia. Rada sekretarzy stanu zadecydowała wobec tego, że sprawa za·
'~8twa prezydenta nie jest nagląca.

t

uwatajil nas za "blisldch-

zbierają O lias skrzetnie informacje, a \;onsl11 japoński rZt'kł do mnie
tartobliwie w Charbinie: "Pod Mu~denem
i Cuszimą kładła Japonja podwaliny pod
nieporilep,łość Polskil"
VI prasie ukazują sit'l wcale częste notatki o Polsce, a
ze strony polskiej informuje prast'l jap(lń
ską p. PllłllOwslti urzęrlnik Pol sld PJ:f o Komitetu Wojpnnego. włariający dobrze jE!.
zykiem japoMkim i chińsldm.
Co do cbińczSków, to cj jE'szcze nie
wiele wiedzą o polakach. z idórymi si~
st)' kają przedewsz~' stkiem w Mandturji.

Ententa [bce pomOc finlandjl.
natomIast do wojny z
bolszewikamI.
Ryga; lO października. (WBK). "Achtenbladet" donosi z IIełsinCorsD. it w FIn·
landji bawi mis-ja ententy, mająea na ee·
lu skłonienie ~ra.in tege do nieprzystępo
wania do rokowań z bolszewiltami. Anglja
obiecuje pomoc morskIl przeciw okr~tom
bolszewic:dm. Chodzi r6wnież o słUonie·
nie finlandczyk6w, by namówili i inne
państwa do zerwania rokowań z R'osj1\o
Zobowiązuje ją

Podol>ają się im tylko bardzo nasze orły,
które oni uwa~a.ią za rodzaj smoka, a

sta} wojsko nasze Jlosi w ich

i~zyl!acb

nazw~

wojska ~aJol>nego smoka" (jako. te
kolar bidy ozna('za u nich ~Rłobę).

80ktesy KoJuaka.
Amsterdam, 10 patJziern!ka, (PAT).
Radjo pozn. .,New Jork Herjlld" donosi
z Omska. że Kolczak wzil\ł w ostatnich
dniaoh t5.000 bolszewików do niewolL

dziła siQ. W Rudapeszcie stoją załogą
wojska rumuńskie i białej , gwardji. W
najbliższych dniarh przy~yć ma db Budapesztu takte armja, organi zujqca si~ nad
jeziorem Błotnym. Polityczne sfery buda·
peszteńskle podzieliły się na grupę. sprzyjającą rumunom i na ·grup~.
sprzyjaj1}cą
Anglji.
W świecie politycznym budapeszteń
skim panuje przekonanie, te rzeczpospoli-'
ta węgierska w granicach, wyznaczonych
jej ,przez ententę, nie b~dzie mogla się
ostać o własnych siłach i będzie musiała
8zullać jej w I{tóremlwlwiek z państw. To
tet cz~ść polityków budapeszteliskich skła·
nla się Il U ściślejszemu sojuszowi z Rnmunjl\. W przyszłym tygodniu mają si~
odbyć k·mfer('ncje w tym duchu. Inni po·
litycy madZiarscy, przeciwni 80jUSZOWI -Z
Rumunją,
usiłują o p rzeć się o Anglję.
Starania tych ostatnich polityk6w miały
doprowadzić ·do pomyślne o wyniku. Rząd
w~glersld dotąd lIie pogodZ i ł si~ z myśll\
utraty SJowa .: z~zny. a kierujący politycy

Londyn, 10 paździeruika. (PAT).~adjo pozn. Biuro R(3utera dowiaduje atE2
z MQskwy, te wojska Kolczaka zaj~łl'
Tobolslt•.
Pary,!, 10 październilta. (PAT). Badjo 'P0zn. Po~uwanie siE2 wojsk Kołcnlta
na północ od Tobolska trwa w dalszym
ciągu. Największe sul,cesy odniosły wojsl(a Kołczaka w okolicy Kurhania. Na
północ od linii kolei syberyjskiej wzięły
wojslea Kolczaka caly szereg wsi i miasteczd~, Na południe od linji kol{"jowej
opór wojsk Lenin&. został przełamany i
armja Kołczaka kroczy zwycięsko naprzÓd.

Straty bolszewików.

--0-

Zaburzenia w Zauleblu bary.

s::::. Ld:~' ~d~:!~~;~~~' o~!~i

&ldfo
IlJ\St~pującą odezw~. Od godziny 4 popoł..
panuJą rozruchy, na ulicach Sarrelouis obrabowano wiele sklepOw. Pracownicy koleł
8trejkują) do strejku przyłączyła się część
metalowców. Wedlu" krą~"'cych 'po"losek ma

•

l!)....

CI

•

Jutro wybuchnąć streJk w całym zagł~blU
Sauy. Dla utrzymania spokojn i porz~dkn

,generał, jako naczelny zarządca zaO')ębia

B

'

.' .

~

,

~ary ogło~1ł stan oblęzE'ma ~ tym zn~łęblD.

NJkomu Dle wolno wychodZIĆ na uhcQpo
godz. 9 wieczorem, wyjąwszy trch, którzy
mają -specjalne pozwolenia służbowe. Urządzenje zgromadzeli publicznych jest zabro.
D I
.
DJOne.. a sze .
rozpol'ządzem8
zostaną podane
.
do wJadOmOŚcI drogą na)krótszą.

Rozru[hy woiskowe W RobleB[ji.
(Tel. w1.

»Gł.

Pol.").

Wledeń,10 październIka.

"Neues

Wiener Journal" donośi: Władze ametykańskie w K.oblencji zarządziły środki nad ,
zwyczajne. Ludność usunięto z ulic. ko·
1l1uDlkacj~ mIejską wstrzymano. Rozpusz·
czono jednocześllie pogłoskę. ~e ' spodzie,
wane jest Wj'stilpienje sparŁakusowców.
W rzeczywistoścI zaś miały miejsce rózruchy 'W koszarach woj~.: amerykańskkh.
Nalety doda.t. te wQjska ameryka.ń·
skie, I\onsystujące w Koblenoji. ,mają byó
utytl do przyszłego obsadzenia Górnego
Śląska.

[o siU stanie l Weurami.

Praga, 10 października. (P AT). Cze
• ko sJo\\aclde biuro prasowE' Gonosi z
Preszburg/l Wedlug wiadomości z Bu·
dapesztu, rzeczpospolita węgierSka stol
w przededniu doniosł~ch WYP&dkÓW politycznych. . Wiadomości o Opusf.ozenill
.auQa~..tu przt!Z wmlil1Ów nie ~-

O~ÓI socj8r~Y~lnJ

na Węgrzeen.

W~gry są i cb6ą pozostać palistwem.
chrze.ścijańskim" orzel{ł p ..Friedrich, prze·
w~d~lczący rady !ządoweJ bud~pas~te~·
pS~~~J'd N8.d~len~ JeszJz:. że S0~~allzm n~a
Ż la, ak zaŚĆn F h ! P? s aw!a 'kęghrzeCt:
e Wlę szo
.c, opow węolers IC s Ol
zd~leka. od ,Boc.Jallzmu., to nIe u~e~a .wąt'l phwośCI. Co Je"dnak Jest bardZIej ~l~ka.
,we. t~ sprawa ,Budapesztu, a lUlaUOWlcle
kwestja. czy Wielka stolica pl'zetrw8 Dle
wygody i trudy zimy bez zaburzeli i czy
maleńka bIała armja Haly'ego będzie dostateczną obroną dla wewnętrznt'go porządku państwa. "Spel'jalny lwrEspondent
"Matiu'a" miał w tej sprawie WyWIad z p.
Ernestem Garami, leaderem socjal,demokra t'ow węglerslilc,
'I.' h
PoWle
' d'
ł on, co
Zła
następuje: "DZIŚ dopiero wyslalem w imieniu partji list do p. Clemen('eal1, prze·
wo.dniczą~eg-o ł{Onfe\'(~ncji pokojowej'- Pro·
silem go, aby okupował Budapeszt przy
pomocy policji międzysojuszniczej, do
chwili zupełn i go przywrócenia porz"dku
w mieście. Nie mam więc zamiaru wywoła·ć bolszewizmu, jak posądza mnie o to
reakcja. DyldatUJ'a Heli l\una wbrew naslej woli przeksl.tałciła się w anarc .• j~ t
my właśnie ukróeil,,!my ją. Przed przybyciem rUIDI1u6w utworzyliśmy gabinet
przejściowy pod przywó Iztwem naszego
towarHS7,& ł1eidla kt6r\" wyruO'ował boIszewikÓw.
'.
eo
Myśleliśmy, źe uko·" stytuuje si~ po
jego I1padku gabin~t koalierjoy. Zamiast
tE'go byliśmy świadkami utwllrzenia gabin~tu partyjnego, opierającego l!Ii~ na biaJym terrorze, identycznym z czerwonym
terrorem Reli I{nn3, od kt6rrgo o!lwobo.
OJ

I

fcy jestf'śrny silni. W urzll1zanych przf'~
nas w zeszłym t.vgo-lnin meetingach uczest r
nicz)ło przeszło BOJ 000 osól>. Pozatym
posiada part.ja nasza program zbli~ony
do koncepcji ententy w sprawie przyszlego pokoju świata. Posiada on wartość
łn!edzynarodową i wslcutek 8weg-o wpływu na masy robocze. jedyny jest w stanie
usunqć ~ro~ącą anarcbję.
O ile zaś pozwolimy

na ukonstytuo.
wanie sią mOIl81'cbji Iderykalnej, b~d2lia
ona oiamiłe widziana wśród mocarstw
ententy i nie bQdzierny mogli l~czyć na
ich pomoc·.
Korespondent "Matina- dodaje do
zeznań p, Garami swe własnc-uwagi,
Twierdzi on. te rumuni. którzy sq wldciwymi panami sytuacji na W~grzeoll nia
OpDSZ02!!ą kraju, dopóki nie pozostawią za
80bą rządu prawdziwie demokratvcznego
I równiet dalekiego. od bolszewizn'in, jak j
od szowinizmu.
stara się dote wojska niemieckie na ziemiach
baltl'ckich odm6wiły posłuszeństwa.
rz(\tiu niemieckiego, który
wieść,

[o foch odpowie niemcom.
Wiedeń, 10 października. (PAT). "Te·
legrapben Compagnie" donosi pod datą 9
b. m. z Pary ta. Dzienniki donoszą, te mar- ,
szalek Foch ułotył projekt odpowipdzł
ententy pod adresem Niemiec. Powiedziane w niej l> ędzie, te rząrł niemiecki nie
mote 8i~ wymawiaó bezsilnością w sprawie odwołania niemieckicll wojsk z Kurlandji, a powołanie si~ Niemiec na odmówieoie posłuszeństwa przez wojsko ententa
nie uznaje za dostatecznie usprawiedliwione.

l senatu francuskIego.
Wiedeń, 10 październikz (PA1). B, K. '
donosi z Paryta pod datą· o-go b. m.: Na
wczorajszem posiedzeniu senatu w dyskUSji
nad traktatem pokojowym wygłosił Leon
Borgois wielką mowę. w kt6rej między innymi wytknął, że traktat pokojowy nie zawiera postanowienia, według kt6rego oby-'
watele francuscy nie mieliby być obcią~eni
większymi podatkami, niż obywatele niemieccy, Francja wyszła z tej wojny nad·
zwyczajnie zadłutona, a Niemcy mimo za.
dłużenia są ciągle Jrroźni dla' niej.
Mówca obawia się. że rozbrojenie
Niemiec nie postępuje tak szybko, jak to
było przewidziane w traktacie pOKojowym.
Clemenceau woła: Bądt pan spokoiay o to. NClsi oficerowie w BerUnie teł nad
tem czuwają.
wę

Helsingtors, 10 paŹdziernlh. (PAT).
Radjo pozn. Ostatnie komunikaty bolszewickie przyznają, że wojska ozef'Wone
poniosły . powatll6 straty tak na półuocy,
jak i na Ukrainie, w zaohodniej S.yberji
i w Dźwińsl{u.

węg ! erscy wyraźule zaznaczają, że Słowa
czyzna nie jest dla Węgier utraconą.

fntent8~ Oenikln

B Petlum.

Siła

'

BierutJ

plakatami lUP' •
.

kO~ł[IL

wł. "Gł.

woiskowa lustrtL

(Tel. wł...Głosu Polskiego".
Wiedeń. 10 pażdzierni!,B. Według

kOt>

munikatu ministerstwa wojny siła zbrojna
Austrji, w myśl traktatu pokoju, składać si~
może z 12 pułk6w piechoty, 6 brygad artylerji i 6 formacji technicznych. Maksyma)·
na ilość żołnierzy jest 4548 ('i).
Co 00 broni, to na każde 1000 ludzi
przypada maksimum 1150 karabin6w, na
katdy Jrarabin "00 naooi. Armja może miet
15 Itarabinów maszynowych i dla katdego
10000 naboi. 30 armat o 1000 nabojach
dla kaMej; malisimum kalibru lOG mm.

",.. _

wTyliy.

Wilno. 10 października (PA1') . .,Lie2.1 9 pisze: Pisma niemiecJde do·
noszą, ze do Tyliy przybył Goltz ze sztabem i dwiema baterjami. Tylźycki zarząd
miejski zawiadomił władze niemieckie, ~e
o iłe pozwolą one Goltzowi pozostać w
Tyl~y, to nastąpi strajk p(>wszechny i dru·
ga rewolucja. Ilt6ra b~dzie więcej" krwawsza,
ni~ pierwsza.

tuwa" oM

I

ogłosić

PoLa)
Wiedeń, .10 paidziernika. "Neue Fre'e
Presse" donoszą, że w ciągu l O miesi~cy
od dnia rozejmu Niemcy zapłaciły entencie
892 miljony marek,

I

,

zapłatlłJ
(Tel

I

Von der GoUz

Senat uchwalił
pana Bourgois.

Ue

(Tel. wł. "Glosu PolsldegoG:).
Wiedeń, 10 października. "Telegr.
Comp." dowiaduje się z Genewv it ententa wysłała do Odesy komiSJ~ z wy tszych oficerów angielskIch, francuskich i
włoskich celem zalagodzenła sporu pomiflI dzy Denikinem a Petlurą. Ententa odmówi Denikinowi wszelkiej pomocy, jeśli ten
, występować będzie przeoiw Petlurze.

~

279.

o auitetle

antYlemłrką i

(Teł. wł. .GłoClu

AostriL

Polsk.).

WIedeń. 10 października. "Neue'

Freie

Presse" donosi:' Konsul generalny Stanów
Zjednoczonych W' Wiedniu, Helsteat, inter·
~enjował u rządu w sprawie agitacji antysemickiej i oświadczył, te agitacja ta unie·
inożllwia uzyskanie kredytu dla Austrji.

Zamiary y. .d. 6oltza.
Wilno, 10 października. (P Ą Tl. Doz Liba.wy: Bermond nie wyrzekł si~
zamIaru, marszu na, Ryg:ę. W Dobl!nlU.
UOSZl\

I

I LtwbertJe. DultSMle ] w Innych mleJseo~
I waściach zgrupowaDr.l kilka oddziałów teI Innej .dy~izJi z ~rt}lerjq. taborem.i u-

Iawlnszenłe .,frolbel'ł"
I

na J~ dal

Wledeń,10 października (PAT). W.
' rządzen\llml teehulc~neml. ,KIlka dnI te- . B. K. donosi z BerlIna pod datą 10 b. m.
mu w Mltawle o' lbyw-ały el~ ważne nara- ~1 nister wojny Noska uwiesił na S ' dni
dy sdahupod p~zewodnl (' twem gen •.. Gol· wydawnictwo dziennika .,Die Freiheit".
tz~ który specJalnH~ przybył na me · do W reskt'lPcie zawieszającym pismo poI Mltawy.
ł wiedziano jest, te dziennIK kłamliwemi
dziliśmy Węgry.
:
tWlertJzęuiami usiło\vał wywołać zaniep~'
Chcemy prawdziwej koncE'ntracji p~r·
. O~p' owiedź ·
Dotn
kojenio wśród ludności.
.
tjl. Nie moglIśmy, si~ zgodzić na to, by
li
Ił
nasz udZIał w rządzio był cz ysto formalPary!, lU października (PAT), Ra- !
ŁotwY
ny, gdy t byłoby to r6wDo~nal'zne z soli- djo pnlll .. P~tit Parlsell" oonosi. Ż" mar- t
daryz\.lwaniem 8i~ z Frie fIochem. Nła lZr.łt'k E'o.ch prt~dlotył lIajwJtlz'~.i rarl'l " l
WHn,?, 10 paźdZiernika. IPAT). Kocuce on ob!'tlme ustąpi~. Współpracowl- .ojuulllozeJ wczoraj IHlvotuJulu tt'!lUt I milja ounkodoW411 Ilstalill1, te slkody.
lIbys11ly cuętnle z t'locjal1stllwi ohr:eiłoi- odl'0wi&dzt na notl': nlemlecl\,. W otIpo.. I wyrządzoue ł.. otwie przp.z woj!l~. siągają
jańSldml,. nie chcemy jedna.kte byó" parawiedz! pzn·acza. jj) ententa nie przJznaje
milja.rdów rubli, .w tam Rzkody Ry,!Z'i
) IP8Dikłt'm dla u.a,y--luti_ Jc\aeta. jak-)BU . i~ ib ren tl~W i;. ~ Il~ll. 1liel11~OY _ wynos7i'ł blisko polowe,

farba oa

nfemleckll.

I

I

SZKsdy

I"

padnas wojny•

pa~c1sternita

11
1919 P.
---.....8o'fota.
----..........~--..........--------------.....------------------~----------------!~~

Szczegóły

IDolla pne[lwko imprezie d'Annnozia.
(Tel, wł. "Gł. Pol. ").

Wfedeii, 10

października. Rząd angiel8~i oświadczył Włochom, że o ile nie będzie
połotony kres imprezie d'Annunzia. Wło
chy będą wykluczone z sojuszu.

zamachu na

Berlin, 10 pażd ziel'nil{a. (P. A. T.).
Radjo pozn. O zamacbu na posl", Husego donoszq (Jisma berlińslde co następu
je: We środ~ 01\010 godz. l dokonał jakiś
pnyv:wo1cie ubrany mę~czyzna zamachu
nOWJ[b pokładów
ua :posła partji niezawisłych Haasego.
Kraków, 10 paźd~iernika. (WBK). Napastnik strzalił do HaRsego idllc~go w
• Gonieo Krakowski- dowiaduje si~, tt w pooli~u par]am~ntu w towarzystwie jaldejś
damy kilkakrotnl i> !1 rewolweru, Pierwszy
~owiec.ie Sądeckim wykryto wielki" tere
strzał chybił, wobec tf'gLl napastnik lian..,
ny wQglowe. W Wyszkowje wQgłel znajwazy wszy to podb ie gł do Haasego i stne'duje siQ na gl~bokoś"i 30 stóp. ZdatllJ hl ponownie kJ\kakrotnie do niego. Nil"
jaat dla celów przemysloW1Qh.
'
stfllln1e odrzucił spra\'tca ?Jamachu rewol
wer podniósł rece do góry i bęz oajmniejszegQ oporu pozwolił sił) arellztowaÓ. HaW
aaego przeniesiono do gmachu p8rla enWIEDEŃ, 10 października. (p. A. T.). tu, gdz_e udzielono mu piel'wszej pomoWied. B. K. donosi z Madrytu pod cy. JaJ, się ol· azdo po oględ,;inach 10ltar~kiob został Husa ugo,dflony leklto w
'~atą 9 b. m. Podr6tni powracający
J;8,n:\ I E!. Po.atom Ula przestrzelone udo j
z Portugalji opowiadają, te w całym biodro. Późnioj $twjerd~ono. ~e UDa na
'k raju wybuchł strajk rewolucyjny, łol,ciu nie pochodzi od str:6ału, lecz spo..
wodowana ~ostllla wallutelr upadku.
Monarchiści idą ręka w ręk~ ?i inHaase sam opowiada ozama.cbu, (10
nymi stronnictwami zmierzaj~cyml
D8st~ptlje: SzedJetn do [lllrlamentu w todo przewrotu politycznego.
wą.rzystwie mojej iony, gdy nągle plze!!Itralil\yl m nie strzał, który padL Gdy si ą
oglądnĄłem uj,rułem niedolelio siebie mt1ż ..
czyznę, który celował POJlO\\Ilie do fIlnie.
cholerę.
C~y pierwszy strzał już mnie ugodził nie
Warszawa, 10 października (P. A. T). mog~ powiedzieć. W pIerwszej ąhwih w
W ostatnich dniach notowano kilka przy- każdym razie nie zauwatyłem abym był
padków cholery azJatyckiej w Łodzi,
Kowlu I Oarwollnle. Według urzędowych
dochodzeń stwierdzon~ że przypadki te za~
wleczono do nas z Wołynia.

Strelk rewolnijiny

pieczy~
wnętrze
\V

.Poni~wa* pod~ trw~jącej obecn!e
reemigracji przypadkI powyzsze mogł\ SIQ
w przyszłośei zdarzyć minister zdrowia wy.
dał do podległych mu urzędów okólnik
_

•

••

z pouczeniem I wskazówkamI, jakle należy
przestrzegać, by nie dopuście! do zagnież·
dźenia .sit: i rozszerzenia epidemji. W tym
celu nakazano przestrzegał surowo obaWiązku donoszenia o katdym przypadku
z;achorowania przy
' obj'awach po"e)'rząnych
1.\
na choler~.
Polecono bezwzględną czystość przy
$przedaiy środk6w żywnościowych, zwr6roono uwagę na wodę do picia. ObeJ'ścia,

i t. d., zarówno na wsi jak i
w mieście nakazano zdezynfekować nailąpiej wapnem. Prócz tego lekarze powiatowi otrzymują szczepionk~ przeciw cholerze
i ' mają obowiązek w razie potrzeby na roz-

-x-

PołączenIe klubów luttowych.

osiedlisk i miast.

.
Sprzeciwiający si~ powyższym zarzlldzeniom, opartym na ustawie o zawleczeniu
, chorób zakaźnych z 25 lipca 1918 r.
ulegną karze , przewidzianęj w wymienionej
. ustawie.
-Q-

kierunku

Sommerstrasse

W"

Idąc dalej
~E'm d lałem •

obląktl/lego.

Podoza~

ze~oań o$wiadc~ył,

ml,ji tej pal.e~ą: br. Kossalcowski, Helena
harOlIowa Blłpl0gowa, Edwtll'u Zalewski,
Leon TrzeQiak i Marjan Stromiłło.
Szkolno-handlowy okr!;t PQlskj.
.
Z8ł020~a w .celu popierania 2eglog'
l spr8W z mą zWIązanych, "Liga l':errluO'i
polskiej" ząlaeś1Ha sobie Szef O!,. o pr~
gram d.iałąnią. W IIZel'flgu jaj d,.llIłań
lety popieranie budowy floty, bez której
~aclne państwo nie mo2e sj~ rozwinąć do
nale~ytej pot~gl, ani ułat~jać nojplloiejszych spraw ekonomicznyoh j gospodarQzych. W gronhl członliów Ligi po\'stała
mydl wybudowAni" l 'g"o Q}crętll sllcoll'1ego
Jitó r ) by .i~dłl(H'lęśllje był olaętpm ualldtowylD. Odbytą pn~y lI,dziala facbowców narad, doprowadziły do uatahHjia typu
OJW~tul ,pnyo71om na k reśloQo plan działanill dla osiągnięcia tego celu. Utworzono
komitet budowy, l{t6ry nkonstytnował aiQ
w osobach p. p. Eml1a Waydla (puewod..
tdczącego). Admirała Konstantego BlrO"ela
(wiceprzewodnjc2lący), TadeUBJ;a Malis;ew.
sl(ieg-o (skąrb.ujl~) I A. Zbys~ewsk-iego
(s('kretau).

ou, 18 wytoczono lIlU P!.'O(J'f)S o wymu$ZeStrajk robotników wcukrowni~c.b.
nie i t$ Haasa występował jako obrońet\
przeciwnej strony tok g\Valtowuie pfz.eciw !
(w) Otrzymano tu wiadomośoi, e.
niemu, la postallowił Się zemścić, Z tego l w'" ws~ystllieh oultl'owniaoh zastrajkowali
powodu ązukał spolloboo~ci, ażeby siEI :a I prac~.i.ący ta~ robotnicy. Strajl<ujl\oy wynim z.eti{Jląć, ł11e dopieJ'o teraz uda)o mu stawIlI tądanlll ekonomiczne. Według insi e spotkać lłaasego przy parhunoncie. formacji zwiqzkn zawodowego robotnflrlh.
Cały zt\włlGh ~daje BiQ nie Duee wcale
pnem~Błu cukrowniczego, warunki bytu
podkładu politye:r;nego.
rol>otllll(ów tych przez cały czas wojoJ
nie uległ, taduym zmianom.
~

l., porozpmienia sią

nad wspMll1\

akcją w

Łódź,

sprawje wnie!Jionyołl w ~I;'\jmie prujektów
ustawy przeciwalkoholowej I ustawyomo ·
nop oJu w6dczanym. DotychC'laa zglosih
,reterats: prof. dr. J. Mazurlcjewicz. poseł
! M. MoczydlQwska, prolturator J. Glas
ks. dr. J. Ci(·Jll.oiewski, \ts. K. Niesielow, ski, dr. Gawfoński.
l
Wszelkich lOt
acjl
a
h
, ijazdu udziela sekr;[~~.i at: ~rs~~~:a:1.
Zórawia. 21 m, ~8 Jan Szvmańsld.
Ze wzgl~du na brai, pokoi w jlote lach komitet puygotowal pomj6Jzc~enie
dht. kiJk(jd~ie8tęoiu osób.
I

I m.ońwr(~M~\d ?'!~osleld~eDlu
EOlą,cZ~nY?h sS~Jp Ut °kwyc l P~slioWle a- I
.'

.

•

U

, pl S~I,.
stąpIenIe

a ej l Il e ' uza e$D1 , a~e przyod 'ligody swych wyborcow. Kpmltat Ilp~aouje wspóln\\ odezwQ, któfa mą
byc przYJfl.tą pr~el plena ltlqbów łączących
81Q atrQUDlctw.
Trybunał oficerskL

i

I

(w) W Warszawie utworzono trybuoficerski pod kierownictwem generała
Hallera. Zadaniem trybuualu tego będzie
badanie ZIIfl\utów, czynlOnycn ptlCerom"
racji ich alu~by przed wstąpienIem do
Wojska ,Polskiego.
nał

ustępy. ścieki

porządzenie min_stra zdrowia przeprowa'(
...
dz!\; och.ronne szczepleme rodzlO chorych
mleszkanców domu, ewentualnie całych

gmachu parlamentu.

ście udało SIl) ~prawcj zalllachu bez ta..
duej przeszkody strzelać do mnie. Gdy
po pierwszym strzale odwróciłem się 'Vidziałem wyra~uie )alt "trzelał W kterunI,u mojej głowy.
O samym ftprłl\vcy zamacb~ donoszą
pitun& berllfisltia, 'Ił j HQ t to obywat.el aUstryjacl'.I, przyln'nwllcz portmonetolf, ua~_ywa SIę Jan Boss, "rOdził si~ dn. 7-go
Jlpea 186a rolol we Wh:doiu, w Herltlł,le
!,rzebrwa od roku UHl, a od 14 slerpllia.
Jl>st PO!błlWlouy vtacy. BiUrli WolHa do
nosi, ~e sprawoa ~alJ)aehQ robi wratenie

Zachorowania na

""8.

swoją. , ~onQ 1 Rcbowałem ją

Aczltolwiekldlliu lud~i wld~lało całe z4j-

PorfngalD.

arsza

Haasego.

ranny. Dobiegłem do ftaro~nika pada..
mentu w pochylonej postawie a tymon~
Bem napllStnik dał do moto 6 00 6 strza.
łów. Prag nąłem prr;edewszystkil'm zabez

wegla.

, Odkry[je

posła

I

.-1;- •

Odd1iiał łódzki ~wią~ku obrQ u l

tnie"
nia polalców. {lQszkodowanyoh 1l$ teryt()o
r.ium brłego cesarstwa rosyjakiAgo otrzy'
maJ list ; za.r~ądQ oentralnego, ~ którego
wi(\a~. ~e po denacjonalizą.~jt dom6w i o~·
daniu ich prawym włdcicil'lom nastąpiła
takie denacjonalizacja prywatnych ban"
ków.
Przytącu.mJ tekst liltu iu extenso:
Otrzymali~my

tródła

fi

zupełnie

wiarogodnego

wiadomość

z Rosji w kW8titji upatrywania tamtejszych banków denacjonalizowanych na icb odpowiedzialność WG'
beo klijentów za czas rządów sowieckioh
i spiesri1W1 ZakOlliUJlilwwać je panom.
o ewakuację rosjan z PolskI.
Ilada jpriskonsu1tów wszystkich de·
}{Qrnitet ' rot1yj~l<i otrzll11ał od Ell - nao,JoQllllztlwauyeh bauków stanęła na tym
munjl pozwolf?!1I1e na ewakuację rosjan ~ pun~oie 'lapatrywaoła, te wszelkie kon,
Polslo Da południe ROBJI przel Rumun.ję.
trybutlje ipobon dcil\l!ane w bankaoh I
rachuuków bietąeyeh ]t!ijentów na, podMisja PolSkiego Czerwonego I(r~yta.
stawie dekretów l zauądzeJi bolszewjckich.
(w) Wydział prasowy Polskjfog'1l \\ iDU! by6 roz:patrywane prze~ bauki, jaO:llerwonego Krzy ta donosi, ~e wczoraj ko zwal nia.1llc~ j~ od odpowledllalno'ej
pociqgiem 8{,p cjaluYlll wyjeohała s War- Irl. 4>d'lo~ne eumy.
roniewa~ przedstawiciel łódzkieg8
szaw)' na front misją, rO}1I4i~go C~erw()..
nego l{rzy~a, w celu porozumienia się z o l, działu, int. D. Landa podezss bytoośoi
rosyjs kim, ąOWJecliirn czerwollym krzyżem swej Il pas (~wiadc~ył. ~a większość firm
w !'Jprawie wymiąQ,f jf'ńców i ~ąkłądplków ł6dzkieb nie reje!!truje swych wkładów,
naszje4\ zll~raurcu pue.71 bols~ewilłów lIa wyohodzł\6 ~ zasad!. i~ b~!lipc;lŚrednie I
131alej nUąJ t Ullfaiu.e. OfłłZ w spra.W ie bankami ,",oll1jskilUi ul'('guluje Ilwa raohlln..
polaków iutarnowllnyr.b W Rosji. 'Do ko- ki, komunikujemy, it nie wchodząc w ros.

Zjazd działaczy abstynenckich.
(w) W dniacb 11 j 12 paĘd~iernika
t. b~ odbQlzie sJ~ w ,rar~~a\\ie IV .. ty
P ols'. i ZJazd I!ł',?,pciwalk holowy w celu
s"" J ł)rdyuowanJa d.6lałahIOŚC! pe1sl<i6h Ol'gaUIZ8cji przBrl walkobolow) ch orałj, w ~e-

.

2. __

cat, wioząc generała. - Panowie j es;\cze
HENRYK MANN.
28) przed ~niadłlniem przecbad~ąli 8i~ po parko i lesie willi ,. Wzgór,,,,II. Ekscelencja
von Popp mówH:
Dziękuj!} panu, tajny radco. Wy·
".
dałem jut dyspo1'ycje;"-PQczePl pan domu
zaprowadził go do nakryte~() !Jtołu przez
(Tłom.clfl
W.)
kołY'J"oe się gałęlIlie r6~ na tąl'Rsie i
prlll~" złotem obitl} halę.
(Cłąg dalszy.)
Podczas śniadania v. 'op!, .nie ol1eial
Jaskinia mordu! Na to słowo Herl- mówić o intol'eaąch: fQ1iPlOWIl tQrr;yłł' "iI}
!ing nie chciał słQ zgodzi6
na tematy tow/lUYlłkie •. r~tni~j, g dy ~o ,
_ Moich robotników Ja mam w !ę· , dąnQ ka)V~ w 7.Ilotem obltPJ sah ~am skle'u. to Bobie wypraszam. Nletylko znajq rował tO?lmowl}. na akt~alny tem , t ..
oni . inOjlł siłę i mojq nieubłaganą suro- Cót Sl~ w Imię Boga dZlejp u
wośd, ale włedzq równJet, że majq we pąna?
mnie ojca. Tak, jak mnie widzicie, jlld~
Ws'Zysoy uciązyli ąj~ RlłrsHn, od·
do fąbryki. Jeteli panowif' ehcacif~ ai~ ~de- dychał gło~no i rozpoczął po chwili odcydować na towarzyszenie mi, to prosz~ I watuie:
bardzo; pnekonacie sie naoc~nie i będzie- Nic. W .rzecrllyWi atl)'ci njQ. Alit
ole mieli mo~ność zwalczać w przyą;łości sabotAżu, aui napadu pa mąjfltek i ludJiI.
7jłoś1iwe pos:łogki j insynuacje.
nic. Władza moja ttwa cllł1tiem ~ljenarD Pano.wie cb~tnie si~ zgodzili, ale jD~ 8zona. rry1ko - kortezył zgoqblollY - coś
koło Kllnkorl1ma wiJli - wysiedli. aby mu
się wokoło knuje.
38koIllun1kować swe spostrzeMnia. ZadoV. Popp odpowiedział szorstko, zl}te
wolHy on J1roCesora w '.4upełfi()~d.
chQr.ony:
- Więc nietylko mmo, ale jemu sa- Przeciwko upiorom nie mog~ paUiemu, insplMto rowi, zlJ1cl'ajll 81~ nad glo- n.. przysład wojska.
wą chmury OieSZ621~Ś6ia Nawet nad jogo
Natomiast jego siostrzenica. rozwódwIlIą "Wzgórze" walić będq pioruny i
ka v. Anklam, wykazywała aywe zailltere ·
zgładzą go wrl\Z , oałem {lotQmlltw6IQ. sowanie.
Uazem będziemy zgłą<1~e łl H - KJinkoruIIl
N'a.czelny dyrektor propjł eltaQeJencję
ąjIl i ał sIt'; nerwowo, Il~ SIę trząsł wielki I IlsilniQ, aby go źle nie roz.umiał.
brzuch. udekorowany zJehmYID szlafrokiem
Przewrót chwyta się nowych m.'l siedem }\:OSffi)kÓW brody wokoło ustroz- tod. Nie mówią onI. ale szepc~ i rzucają
wartych, ukazując ych sprócbniała powyła- spojrzenia, jalcgdyby eoll wiedzieli, o czem
mywa,no ~~by.
my pojęcIa nie mamy.
,lltoID1aat. {crsltng nie Qdw ie thił (a·
Adwokat Ruck wyraził przypuszbJ' ,l. i, {.
l i~ł ta t.!J 1111
l
'}a I ~ C'!: 'I if'
tlh\rr! w)!,ll 'nll Iq. d I: n,
\ I Ił. m lJ 10
..'Io pr . o Jak.ś nowy rodzaj epi
do II 1 tF ij ilU
11 tf. lU'.
l
d IO\Hl
(;emJI fchS1JllC\t

I sprawie relestracil strat wIOlil

Ogólny xjazd N. Z. L.
(w) ·OgÓJny zjazd narodowegQ zwią
ku ludowego odbędzie si~ tlnia 25 i 26
listopada r. b i we~ml\ w nim ulhial delegaci kół ł fIle.~owie uufania

Narady stronnictwl,l pracy
konstytucyjnej.
(w) Od dwóch dni obraduje w Wąrsz~wje fIId~ n,Mzelna łltronnictwa praoy
konstytucSJJleJ. Nil. i're~esa ~tr()nulctwa
powoIano Jerzego br. BawQrowlllu ego. W
dJs~usji . politycznej brali udzIał p.l'. ADtoni Doblecl..i. Zyglnunt Leszczyński, Zdzh
sław Tarnowski. I(s. Staijis}aw .l3ad~ol
l inni.

"
zarz
d
~~

t
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Syn jega IJans zerklll.ll nań p6~a Dla'
camj swego woja. Ale HeJ'f\ljng' mj" WI\t.

...

względme za pl'zecięciem wrzodu"_ Matka
ich, Gusta, dumna li! odwagi ~yB6w, ale
pliwości jeazez6 dUlOllłej§za I tego, te J!łlni wdowa
- ]\.to wie, mAją oni co. y fQdllljU An_lam spoglądała na nich I!o zachęcaj,
przywódcy. kt6rf;l!.'; o uwa~am za zdeklaro- ftTIn u~mieebem, al~ t1 ł" w ten sposób, l'
wanego bypnotyzer41.
JBf}fJa ąwego, wral II generałem, oddzieliła
- Jaltie to' pon~tne! - odezwaJa sifl od nll'h, by l'OŻP9CZąty llirt mógł toczy6
p. vou Ankląm, Jlr!yk1adl\jącpjnca'Qe~ do i s.i~ dalej bez przeszkód. Palli Anlda.m mia·
oczu. łIerat Hel'sllng, sied71l\c ebOR Blej, ! 111 semicki wygląd, ale przeeiea u sio·
prosił ją usilnie, aby sobie nie tworzyła ,l !4trzeniey ekscelencji byJo to tylko złośli·
złu d zeń, C~łowiek ten nie prze4ątawia z
wą grą natury. Wolała ona bardziej Hol"
siebie nic ciekawego. - .. natomiast jego sta, nj~ Krafta, b~dąeego nlubieńoem mat-.
siostra jest dZIewczyną tir, !łt class" .,- po- I' kto Kraft pod d awał ai~ jot Nie zależało
wiedlIlał wyzywająco; i teraz z kolet rze·
mu na kobietaoh.
- Do moip wyłączni e nalety-czuła
czy ' pani Y. AnIdam rozgpiewała aię. Genel'ał v. Popp, ze swe,l strony t(\dal" Jo. Gusta.
TYll1ezll!!J6m Emm~. matka młodeglł
zdene,wQwanill. ozerWQDy ~ gniewu:
- Wrrzuó go pan do djabłaf - po Hansa Rucka. wysilała 8i~, by go oddalić.
c.em przemysłowiec spojrzął nd, jakgdr· Zbyt dobne howlęm wiedziała. jakim jest
by v. PopI' był w etanie abso1utqej nie- on i te dalej jeszo~e, piż ojciec, zllhrnąl
'świadomośol.
" przeeiwstawłanhl sift wszystkiemu temu,
..- Gdyby to b~ło tl\1t pro8te!~Twarz .ter'6 swojej i 8woim ltorzydciom. 06't to
jego Jlllbrała wyraZił. jakg'dyby wIdzIał on było z Buckem1 Przeczył on znów gape·
poza gl'MJ'llłem kogoś, kto nlę byJ obee- i rajowi j nietylko generał był nerwowy,
! ale i Hershllg.
nym
'
- Cót on :ńamierza9 ~ wJbełkoał,
Mój brat, Diedel,-myślała Emmi.
blednąC! widocznie. - Jestem gotów spoj-- stał siQ takim twardym . .,- Pamj~t,am
r~et niebezpieczeństwu w oczy, muszę jewszaUe oz9,sy, gdy jeszcze nie był takim
110 wiedzieó, s}{ą<!. grC)~t ml ono.
Tera~ JJie znacie go 1nn~m i dlatego 8J)
Byh to r.wyklym wym)'8łell\. - fOJl dał OB, jj musi by\! jut takim,
Popp VQezął kr~yczeć:
Siostra my~lała dalej:
'
- PQwlul1.i spr6bować tylko. a ?;oba-I
- r wiem jeszcze. Ci dwaj nie Pl!;l
czym'l kto poąia(ją władz~!
.
gil si~ jul nigdy zrozumieó. G4yby l)ię
Asesflf' KloblJche ~ajęty glhie_ w deriob POZ WQJi} mu tylko. Bllck wjed~iał
kąoiku Hr·'tcben, cdrką pań$twA domu,
by jut o tam w8zystl(iem calą prawd~. wyeił\gnął przed nil} ręk~, jal~by do przyTo jest nałogiem Wolfanga -z nać prawd~,
sj~~i. ł j)()wiedziłlł zacj~tym glosem;
Ul(łga potem jednak i zostaje w gnieidzie_
"'- Ni('(;h tyJko sprÓbują! ~ A. {lotem, Było mu dawniej I'iQżko. Skąd ma wzil\e
~· o1.by\"s ..,y się tej łrrotllf'j stanow<lzogci.
81ły jasnll, by przeszkodzić cierpieni01l'
llOWl'oęlł do swego poprzedlliego zajęcia.
wielu innych. '
~j'l'If}wil) IIot'at ł lUnet bl'li ..bezAlo llilDsl
(DN- o. nast.),
I

o.

I

I -

I

I
I

,

patrl'wanie prawDej wartośei decyzji n- :
dy jUl'iskonsult6w, uwa~amy za wskazanp. i
aby wszelkie depozyty w bankacb rosJjskich były rf'jestrowane w związlm. gdl'~
tylko to da w przl'szłol§ci mo~ność klijelitom odz)'skania swych wkładów w bankach rosyjskich.

W dniu 8 b. m.

•
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rozstał się

z tym

~wiatem

. . . . ._a __ ._ y
Długoletni CzłGnek

Rady naszego Towarzystwa

W zmarłym straoiliśmy człowieka, 1{t6ry I§wiatłym swym umysłem
i tyezliwy doradca.
Wysokie zalety charakteru zgasłego, ży6 będt\ wiecznie w naszej

Wiadomości bieżące.
-o--

RaDa i

Dyplom dla Naczelnika Państwa
l tablica pamiątkowa.
Wykończenie rysuuku dyplomu hoftOlowego dla Piłsudskiego, jak r6wniet
tablicy. która ' będzie wmtJrowana. w do~n
przy ul. Wschodniej 1<ł 19, gdzie a~esz
tO\\ ano Piłsudsliiego, prezydęnt miasta
p. Rzewski powierzył jednemu z najzdolDiejszych artystów-architekt6w. pracownikowi Wydziału budownlotwa m. Łodzi
'nt Lisowskiemu.

2 tygodnie aresztu; Różę Cholender (Ciem-

na 14) za spekulację faryną czarną-na
500 mk. lub miesiąc aresztu, oraz kofiskatę; za brak odpowiedniego cennika Szlojmę Nisenbauma (Piotrkowska J\~ 180) - na
100 mk. lub l tygodnie aresztu: Chaima
Brauna (Piotrkowska 176) za pobieranie
wygórowanych cen za owoce":"'-na .aoo mk.
lub miesiąc aresztu; Szajbę Krawczyl<a (NoKredyt przemysłowy dla ŁodzI.
Komisja przemysłowa, kt6ra jetrlziła womiejska 5) za spekulację cukrem brunatdo Francji i Anglji w cel n zakupu wełny nym-na konfiskatę i 100 mk. kary lub
dla przemysłu łódzkiego wróciła w tych 2· tygodnie aresztu; Fajgę Krygier (Dziel·
dniach. Udało się jej uzysl<ać pow~tny na 21) za spekulację _ryżem-na konfiskatę
kredyt n tamtejszych. kapitalist6w, co i 100 mk. grzywny lub 2 tygodnie aresztu:
znakomicie ułatwi uruchomienie naszego Esterę }{ałuszyner (Nowo-Zgierska 1) za
speku'acj~ ryżem-na 200 mk. grzywny,
t>rzemyslu welulauego.
Komisja ta udała się obecnie do lub 2 tygodnie aresztu; Leonę Trybow
Warszawy w celo uzyskania poparcia Konstantynowska 47) za spek ulac]ę fary
rządu cHa zrealizowanja powytszego kre- , ną-na 100 mk.; Rafa Lanelę (północna ó)
za spekulację grochem -na 200 mk. lub
dJtu.
2 tygodnie aresztu; Lejbę Ajznera (Piotrkowska 26) za spekulację faryną-na konW sprawie handlu drzewem.
fiskatę i 300 mk. grzywny lub 3 tygodnie
W urzędzie walki 'z lichwą' j speku.
aresztu I Hanę Lewkowicz (Widzewslca 45)
laeją odb)ła się narada hurtowników hanza spekulację cukrem-na 500 marek lub
dlu drzewem, cełempołożf'nia krt'su spemiesiąc aresztu i konfiskatę.
kolacji. Opracowano ustawę. która uUJemo~liwi spekulach.
Li~a kobiet polskich.
W sprawie uregulowania ten lIa mięso.'
Dziś o g'odz. 7 i p6ł. wiecz. (pun1ttul'
,
.
'8101e) dyr. T, Woipń'l~i wygłosi w SAli
.
_ W unędz.le wa kI z 1.ICIJwą l speku- r Gospody odczyt p. t_ 03t8tllle ntwory ŻA'
Ja~Ją od~yło Sl~ posledze.D1e z delegata- romskieo'o pozostałe bilety do nab\'oia
mi rzeźnlk6w. Postanowloo? . sk~u~et.ro: na miej;c~.
•
wac sprzpdat burto\\ą w rzeZD1 mlP-JskIPJ.
wykluozyć pośredników i pe oenach maT. M. M.
ksymaluycu pozwolić na sprzedat mięsa
Dzisiaj w Tow. nJ1łogników muzyki
t)'lko -rzeźnikom.
koncert. Przy fOI'tepjanactJ: laul'ratlla kon·
kursu Im. Paderewslliego, p. Jalllna Fa- .
Z parków .Źródllska" I ,,3-go maja".
milier-Hepnerowa i dyr. Teodor Ryder.
Wydział plantacji prowadzi energl·
Początek o godz. 8 i pół.
etnie prac~ w ogrodacb. Zatrudnionych
Przedstawienie młodzieży. ·
tam jest około 300 robotni~ów. Po wykończeniu będą to najładniejsze parki vi
Młodzież szkolna. pod kierunkiem prof.
Łodzi. Plany robót opracował in~. CiszMerkleyn1 urządza w niedzif'lę 12 paździer
ldewioz_
nika. o godz. 3 popołudniu w Domu Ludowym
przy ul. Przejazd 3..1 przedstawienie amatorZ Komitetu .Wleś dla dzleci-.
skie na. korzyść kweRty ogólnokrajowej p. h.
Wf'dle posiadanych wykazów, zarzqd "Ratujcie dzieCI". Program zapow lada s i ę
tomiteto "Wieś dla dzieoi- miał rozes]a bardzo interesu ją.co i składać się będzie z deDych Da prowincję ogółpm 5997 dzieci, klamMji, śpiewów ehóralnych i 2 Itomedyjek
utrzymywanych kosztem ziemiańsŁw:a i p. t. "Edukarja. Bronki" i .,Swuboda.". Komikomitetów prowincjonalnych.
tet kwesty ma n1epłonną. nlidzieję, że 8ala
POliiewd znaczna liczba dziatwy będz:e zapełniona nasza, dzieeinrniil, która
powr6ciła do swych rodzin do Łodzi bez
takie dołoż}' swój grosik na. biedne dzieci.
uwiadomienIa Komitetu, dla tego przystą BIlety będą spl'zedawane w niedzielę od 10
piono . obecnie do sprawdzenia liczby rano w Domu Ludowym.
dzieci pozostających jeszcze na 'Wsi.
W tym celu Komitet rozesłał ankietę
Smlertelny wypadek
do wszystkjch komitetów prowincjonalPrzy
ul. Przędza.lnianej pod Nr. 107,
Dycb, schronisk i Rad opiehńczycb o
policjant
Franciszek
Piekarski, czyszcząc rele8tawienie dokładoHh wykazów dziatwy,
wolwer, wyjął naboje i sądząc i1. w broni nie
znajdującej się na wychowanin na wsi.
zostało więcej kuj, naC18uął cyngiel, nagle
rozległ się wystrzał i kula ugodziła. tak UleZ Towarzystwa .Ośwlata-.
szczęśliwie czteroletniego rbłopca, ZYi!munta
Przed Idlku dniami odbyło sie 2e- PiekaJ'skle~o, iż ten padŁ trupem na mie.1scu.
branie ogólne członk6w nowopo\Vstałe~o Kula przebiła dolną. szczękę i kręgosłup. towarzystwa .Oświata", kt6re postawiło Zwłoki odesłano do pr~spektorjum IDlejt>kiego.
Bobie za cel utrzYlllanie w Łodzi 8-io kła
.oweg·o gimnazjum fIlologIcznego męskiego
--0Na przewodniczącego powołano p.
Stan. Tipelta, ua asesor6w p. p. trs. Rabińskie;.:o i dera Griuberg8; pi6ro trzymał
p. Wajnberg. Przyjęto do wiadomości i
zatwierdzono spl'aw\lzdanie I<omitetu or2 proc. żydów na unlwersytede
gallizacyjuego tudzit>ż buHet Towarzystwa
poznańskim.
i szkol Y na rok szle. 1919-20. Do ZaMy, młodzież polsila, wychowana t
rządu T-wa powołano p. p.: na prezesa
dera A• .Mikulskiego. Da wice-prezesów M. kształcona. przez lat wiele w duchu polNitecldego i A. Rundsztajna, na sekre- sltim, mieliśmy sposobllo~ć zetknięcia się
tarza insp. K. Kosz}ka, na skarbnika D. 7J faiItami, które dotychczas uie były poNowera oraz p.p. ks. St. Rabińslliego, Sto dalie do wiado/llOŚci szerszego ogólno
GlasS8, BoI. Maxa, Wł. ~uwalsldego,Wł. Zetltnęliśmy się z faiItami, Ilt6re aż na·
RYlllkiewicza i dyr. W. Dawisona, na za- zbyt przypomnlaly nam dzieje, dawnej,
starej Rosji. Otrzymując świadectwa z
stępców zaś p.p. Sto Tlpelta, A. J. Olszera
orłem polskIm j podpisami delegatów mij D. Halberstadta. Do komisji rewizyjnej
wytmwo p.p. Wiśniewskiego, Rudnickiego nisterstwa, sąd7.iJlśrny. że przedewszyst\ Nadla.
.
kiem owa młoda, tworząca Się Polska.
dopuści nas do dalszego kształceDla się,
Walka z paskarstwem.
by dać naru możność wypełnienia później
Sąd przy oddziale łódzkim urzędu
naszycb. obOWiązków wotJeo ojczyzny.
Okazuje Sl~ jednalt, 2e właśUle tawalki z lichwą i spekulacją skazał następujące osoby i firmy: Abrama Telatyckiego
taj, we własnym .kl·aJu, w Poznaniu, spo(Piotrkowska 31) za brak patentu i cenni- tykam)' się z ograniczeniami, l\t6re nawet
ka-na 1000 mk. grzywny. z zamianą na w sposotJie wykonania, wykraczają nie
miesiąc aresztu; za spekulację mąką: Arotylko poza grlluice tolerancji, lecz nawet
na Wajntrauba (Tuszyn, ul. Żytomiersl<a 16), grzeczuości t taktu. Swiauectwa matuPinkusa Abramowicza (ruszyn, Tylna), Jc- rzystów (zbyt cZt:sto jeszcze ufa maLu·
ka BrUna (Tuszyn, Wolborska ~), Jak6ba rzystów). wyznauia nie mojteszowego, zoMo~zkowicza (Tuszy n, Kościelna 18)-na sLaJą natyChmiast, bez tadnyoll nstrzekonfiskatę i po 100 mk. grzywny, z zamia- tł.!ń przyjc:te. natomiast, oz~sto konknr~o
ną na 2 tygodnie aresztu; Zejdla Uszen.
we twiadectwa dojrzałości matur:&ystów
berga (Wolborslt[l, 14) za spekulację papie& wyz~anla m.l.ljteszowego, odkłada Się zurosami nieobanderolowanymi-na konfiska- .pełuIe oddzIelIue. by czokały na decl'zj~
tę i u
200 mk- itrzywny, l zamiana na , MJ1au U~deID1'1klego. W -9d.Q.~t~·~~.....
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'L isty do Redakcji.

enstein

Loe

y

słutył

pami~ci.

lóazkiego towarzystwa Wzajemnego

ZarząD

pytanie, czemu właściwie się to czyni,
uświadamia nas wtedy dopi.ero pan Dziel- an, te łstnieje norma ,,2 proc," dla
młodzieży wyznania mojżeszowego.
Wobec tego, my młodzie~ polska,
zapytujemy, czy społeczeństwo polskie,
poczuwa si~ do łączności z postanowiŁ>
Ulami Prz{'~wietne.i Wszechnicy PiastowsItiej, i czy wog6le świadectwa dojna-'
łości, wydawao p nar6wni uczniorn wszystklcll wyznań szkół polskicb, mają jednakowe znaczeoie przy wstępowaniu do
wy~szych uczeJni.
Jeśli zaś społecz€'ństwo poczuwa się
do obOWIązku ograniczania młodzie"y innyCh wyznań, w jej dątpuiu do nauld i
wiedzy, to zap' tujemy, tilaczrgo nie zaznaczouo nam tf'go wtedy, Ideay z calko\\ Itym zaufaniem \\stępowallśmy do polSlilCh szkół $rrdllictJ.
Grono studentów f maturzystów.
(Nast~pują podpisy).
L6Ji, 10 paździerUJka 1919 r.

-x-

Br2eziny.
-0-

Uruchomienie elektrowni. Po kilku
e;.dpsldch cifmnośoi niezadlu..!o
znów ma znblysnąć światlo elektryczne
w Krzezinach, Na ostatniem posiedzeniu Ra
dr miejskiej postanowiono elektrownią odduć w dzierżawę p. W. Salonkowi na lat lO,
zobowiązał się on puścić takową w ruch
najpóźniej do 20 b. lU.
miesi ~; cach

zboża

idzie jak rlotyc})(~zas
Na ostHtnilll zebraniu wójmin powiatu brzf'ziilskiego,
p. Robakiewicz zwrór.il się do wójtów z gorąeyl1l ap "lem. nby wplynęli na wlościjan,
zalecnj:lc im naty' hrniastową odstaWI} zbo~:l,
gdyż do opornych zastosowane bądą w naj·
krótszym czasie represie.
Odstawa

Młwim kroldt'I1L
tów j piSaf'luW

rł'EATU ~ ()L~tn (Cegielniana 63).
pod dyr. Franciszka Rychłowskleg'o.
Sobota, 11 pnż'lziernikll, T10 poJIlc1niu o gOlh. ,
po ('ennch !1rliniższych ,PRUSlłCY" Sztuka w
3 Rkt J. BorowsI, iego. Wicc;;. o!!_ 8 II Tamten".
Sztuka w 5 akt. Z. Mnskoffa. (G. Zapo :skiej).

Na Polski Skarb Narodowy.
(Zło~ono w

redakcji "Głosu Polskiego"):
Zamiast wiel1ca na grób Ś. p. A.rtura
Hessego - Ylb kl. gimn. filolog. B. Brauna
22 mk.
804
-0-

Na

w "Głosie Polskim":
"Ratujcłe Dzlecł".

Dla uozczenia pamięci zmarłego kolegi
Artura Hessego - IV·ta klasa gimn, filolog.
B. Brauna. 80 mk.
810
Na kasę wdów ł sierot przy stow. HandL
.

(Al.

Kościuszki

XreByłu.

Przeciw modzie.
Nadomiar wszystlIich Itłopotów, trapi
jeszcze jedna troska, Ittóra jest
pewnym specyficznie fl'[H1CUskim ob·awellJ.
J!'st nią stały ubytek ludności, który po
wojnie daje się odczuwać silniej niż
kiedylcolwielr.
Sprawa ta jest dla Francji rzeczą
niesłychanej wagi i dla te~o. nad zaradzeniem jej rozmyśla niejeden wybitny
umysł francuski.
W" -Jatin" umieszcza
artykuł
na ten t(>mat przewodniczący'
francusldpgo towarzystwa hy~ieniczl1€'go
dr. Foreau de Courmf'Jles, IcŁóry za jenen
z(> śrorlków zararlczych uwab położenie
kre.,u modzie, a zwlaszcza modzie obrcnej,
Wywody jego utrzymane w tonie nap6ł
żal·tobll \\'! m, napół poważnym przytaczamy poni'iej.
Kobjpta modna musi być prze,;e ..
ws~ystkiem szczupła. Głosząc to gorli wie,
krawcy paryscy polecajtlc jednocześnie
swym kII·jenŁ"om cały szereg środltów,
dzięki Ittórym mOŻDa zdobyć modną figurę.
Ze wl>ływ tych niepowolanych lekarzy
jest szkodliwy - to nie ulega wątpli
wości. zwłaszcza jf'teh wzillĆ pod uwagę,
~e są olli dla kobiet wielkim autorytetem.
Sullnia obecna nie służy r6wnież
. wskutf-k swej na, miernej krótkości i
wielltich dekolt6w do osłony Ciała, a tym
salll y m u p ada stare twierrl zenie Alfonsa
!{arra: "La h'mme est Uli etre qui s'halJille, babiIle et deshabiIle" (kobieta jest
stwOr7.enlem, btóre się ubiera, szczebioce
i rozbiera), a przynajmniej pierwsza i
trzecIa częś~ tego nh'pochlrbnego sądu
o IwbirCle. Ja:, wlr]e jest kobiet, I,Łóre
bl'z\\z~lędnje lJodll?gajll modzie, tale kapryśDI'j i zmielluej i w obecn)'ch czasach
talt bar ,lzo kosztownej! Jest ona niebezpieczną epidernją, J{tóra pl'zedostllje
się nawet do z'lP8 d łych kątów wiejsldch.
,,1 tu - WQła. p de C9ul'nelles - zbliżamy się do najulf'bezplecznie.isze.~·o punktu liaszf'j sprawy: dZiecko staje się ju~
przedmiotelll zbytku".
P"d' wzgJę lem fanatycznego hołdo·
wania modt.ie, zbłiżOll3 jest c~\\ila obe~·
na do epolu porewolucyjuf'j we Franoji,
Illedy IJallie de Beauharllais i Tallen posla 1al.\ ta, UifZllczolle zastępy aposto·
łów. Ale II t~dv tt:'j zaraźliwej chorobie
podlegaly t~i:.:G' w)ższe warstwy społe.
czeństwa, podczas gdy obecnIe nalJad:'lJą
na nhl wszyscy. :5zalonQ wydat!li, które
pochł-aJlia zadowalclDie jej I{aprssów, odstrasza tIlE:żczyzn od zallładanl8 dClm owpgo ogulsl,a i absorbUje Zanadto u!ll~sł
łwbiety. Jest moda Illetylko matl\(jpl'u ż .
ilOŚci, ale bezmyślIloścI i lenistwa, PlOwadzącego do zaniedbywania swych OtJ0~
Francję

WIllzł,ów.

Ofiary
zło!one

Towarzystwu stale, jako oddany

20l.

W drug" bolesn" rcoznicę śmi'erci b. p.

Norberta Kołtońskiego - Jadwiga Kołtońska
10 mk.
812
Zamiast kwiatów w dniu urodzin p.
Ziuty Kohanówny-Szymon Blumental 5 mk.
816
W II-g'ł bolesną rocznicę śm:erci b. p.
'Bernarua Biber8tajna dla. uczczenia pamięciZona z córkami 10 mk.
818

Gzas już, aby Dadeszła reakcja!
Przyrost ludll0ŚCI lIJoże nastąpić jeuyuiR
drogą lJoiJl'l:Iwy waruDk6w elwnomlcznF \
i 1rnansowyt:tJ.
Uczmy Się więc oszcz\:ldnośoi. ogra~
nicwl)' IJIHlZe wydatlI;, a przedewszystIdem SKreŚlmy- z naszych budtetów domowych. wydatki na vrzedmloty zbytltu,
Zrzućmy z SiebIe ulewolę, l,tól'ą nal\łada
na nas moda!
Glośwy powrót do sukien z mocnych
grubj'ch materiałów, chrouiących kobiety
przed Zllllanami at lJosfel'yczneull i zastosowanych do pory roku. i\fÓĆL'1~ do czasów, kiedy tony były podobno sl<romne,
a przedew8zystkiem ••. miały dn:.':o dzieci.

Na Dom Sierot (Zachodnia 20).

I Lekar·z Dentysta l

Dla uczczenia. pamięci Norberta. Kołtoń
&kiego - Gersonowstwo Neuman 10 mk. 812

Lewita-Fuchs

Chrześe. Tow. Dobr.
Z okazji 10·cio leoia istnienia firmy
Szmeohla i Rosnera - zebrane przez personel
90 mk.
817
Na fundusz prasowy P.P.s.
Otrzyma.ne od firmy F. Od8zKodowanieZ. L. 12 mk.
806

Na Dom Sierot przy

Dla

!ołnlerza

polskiego.

Szpigel Henry k 20 mk.

808

ul. Piotrkowska 50
przyjmuje od godz. 10 do 2

i od 4.

do 7.

Gabinet/Dentystyczny E. F'"UO~B
.

Nawrot 4.

Ceny przy~tQpnB dla mniej zaroa!nycb.
Leczenie chorób zęl)ów I jamy ust1!e.J. Poroelanowe 1 złote korony. oraz ząb)' sztuczne

bez podmeblenia.
82ił-l
Godziny przyjęe od 9·el do 7-ej. Ouobl6cle
przYJmuje od Jl do l 1 od ~ do 7·ej.

s o b o t a,

Nr. 2'19.

franc)·"
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Węgiel bęrlzie zastąpIono ropy.-Zarządzono Im...

port 100,000 tonn.-Ufycie ropy ogólne. - Trans-

formacja kotłów na nowe opalanIe ropą.-Korzyści opału ropą. - Co na to polskie władze rządowe ł przemysłowe.

Brak wę ~ la istnieje nietylko w Polsoe.
Ale brak tych "czarnych djamentów'" daje
się odozuwać w calej Europie. Franouzi równ ie~ znajdują się w tem samem polo~enin;
tylko że tam starają się za wszelką cenę
zaradzić złemu. Okazuje się, że francuzi zdecydowali się wypełnić część deficytu węgla
za pomocą palnych materjałów kopalni naf·
towycb Pułkownik Bondaye - wedle relacji
"Echo de Paris~ obiął organizaej~ praktyczną zastosowania oliwy i ropy do celów opałowych w fabrykach i zakładaoh przemyslowych.
Generalny komitet importu nafty i ropy
odbył szereg posiydzeń. Uchwalono na nich
j ak najwi~kszy import ropy do Francji, a
Iachowcy oceniają, ~e będzie mo~na uzyskać
około 100,000 ton. ropy miesięcznie.
W jaki sposób francuzi ułatwili sobie
ten jmport? Oto u~y1i statków-cystern nie·
mieekich. W Hamburgu było tych statków
na 60,000 ton. Polową z t.ego zał>iorą francuzi. Nadto amerykanie i anglicy dostarczą
Francji niezbędnych środków przewozu ropy.
W Ronen są olbrzymie rezerwoary
naftowe. Prócz tego ropa bąd~ie magazynowana w Dunkierce, Calais, Breście. Skoncentrowano te~ masę wagonów-rezerwoarów
i wagonów· cystern.
U~ycle ropy nie jest nowością we
Francji gdzie w wielu fabrykach i na pokła~
dach okrętów opala.no kotły ropą. .Ale użycie rOPf bQdzi:- .musiało być zreal!zowane.
Wsz~dzle czym . s~~. próby, któ~e dalą w zasadZIe nadzwyczaJ Ule zadawalający rezultat.
Kompanje dróg kolE'jowycb państwowych odbywają już próbę w swych lokomotywach. Dlaeze~óżby te próby nie były po-
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Zgierza

ogłasza

posadę

Dinfejszym

I burmistrza m. Zgierza

. . Pensja wynosi · rocznie Mk. 12,000 i m. 2,400
dodatku Da mieszkanie, opał j. oświetlenie.
.
Kandydaci, majl\cy praktyk~ w dziedzinie gospodarki miejsklej winni zło~yć do dnia 20 b. m. do Magistratu podanis z dokładnym tyciorysem.
880-6

dosŁać można ~yborowe

PAPIEROSY, własnego wyrobu zestawione z naj4
lepszych rosyjskich i tureckich tytoniów w cenie Mk. 6.- za 20 sztuk .

....

Skła&y towarowe, ·zw6zka ł ekspeDycja łowar6w

If. Stiller Dawniej Jioriłz frarnl{el

. pzielna 18.

dzlernikaog.8w.
odbędzie się

będzIe.
.
WyraźaJąc szczere podziękowanie za okazaną firmIe
me.! życzliwość, proszę uprzeJmie o zaszczycanie nadal
awojem zaufaniem obecną nową firmę I pozostajQ

"VV':le1k.:l 'VV':1e02iiÓr ZaJ:ob:ny

JaSKOR
dla uczczenia pami~oi padłyoh "szomrór' i robotnlk6w na ziemi palestyńskiej
W wieczorze biorą udział

Z powataniem
Rób f'raenket.
Właśolcielka

Br~der8on, p-na tabakhlał6wlla f inni.
Przy fortepianie p-na Czoanak6wna.
BiI.ety nabywać moźna \V "Czytelni Nowości" .p. Strauoha, .1:""
Dzrelna l~, w Sk, ladzie aptecznym p. Sztajna, róg Cegieł- (i,.
nisneJ i Zachodniej, VI Strzesze Robotniczej I Zw. Zaw. ;"
911-1 ~.
.
Cegielniana 29.

•
I

.

Łó

jak r6wnieź

łranspołrowaniE kctł6w

nadal pod

11.

bry 8i/1t,., perły, sta·
re Złoto , srebro 1 t · p.
Zakład iubilersldl zegarmistrzowski

A. Lewkowicz, Piotrkowska 1ft 89.

"~--III_"IJI___• __1ir

U wag a

)toritz fraenkel

Dawniej

prowadzte będę. .
DI\1:enlem mojem będzie, łaakawte udzielone mi zlecenia rzeczowo 1 jaknajpunktualnie., załatwtae.
Z powataniem Ił.
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Sti1ler.

I~.!,~';'.~ .....•:., ..... ;~
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-

aZłmę
Bieli%nę trykotową,

9U

pończochy, r~kawj~zki,

s.za1ik4 takiety.
Zakopujcie przed rozpoczfleiem si~ S6zonu po cenach przystępnych

WMagazynie

I

AK R

ź,

--

Praktykowałem 5

!;:orn~k lo1lt ,~z~iąfk~~~~

parowych

firmą

Słiller

d

Wschodnia Ni 72, na parterze.

Skłaoy towarowe, z~ozka i ekspeDycja łowar6w,

Zawodowych

mniejszym zawiadamia członków Polskich Związk6w Zawodowych zapisanych na cftlzieź z daru amerykańskiego, te paz"
dawnictwo odzieży rozpocznie sit} od poniedziałku,
d. 18r.aździernika r. b. od godz. 9 rano w lokalu Związków
przy n. Główne1 ]II; 3 1 . ·
892-1
Rozdawnictwo odbywać si~ będzie za pomooą losowania.

: UUJ~

ABRAM FLAJSZ

fraenkel.
+

M.

Związków

Przyjmnje kostjumy, palta, a tak~e wykonywa rótlle
futrzane roboty o 150 procent taniej niż wszędzie.

firmy

,.Morłtz Fraenkęl".

Zru ba "",el,

R"da ukl'egow3 Polskicb

Og:ł:oszen.:le ,

FRACOWNiA OKRYĆ DAMSKICH

Powolu.fI\C się na. powy:!s7.e zawiadomienie, mam
z&szczyt zawiadomić, te przejęte przeze mnie od fIrmy

~obotnicza

A"

prowadzie

)łoritz
pili-

"GE

ul. KróU{a .N2 5. vis a vis Hotelu "Savoy·.
Posiada na składzie
·
'
·
k'·"
rodz&fu WagI. męzar l l mIary zwszeikie"'o
państw~wym stempiem
Przyjmuje do reparacji i ostemplowania wagi wozowe, dzię
siętne l stołowe, oraz wszelkie przedmioty wchodzące 'v zakres przyr7.ądzeń mierniczych.
786-5
Łódł,

pod firmą .MORITZ FRAENKEL" oddałam memu długo
letniemu kierowni ~. owl panu M. Stillerowi, który to
nadal pod firmą

Prezydjum Rady Miejskiej,

Dziś, d. 11

fABRYCZNY SKUD i WARRlTATY RE!AR~CYJNE \ I l a g
:: :: WARSZAWSKICH FABRYKANTOW :: :: V V

października 1919.

Niniejszym mam zaszczyt zawladomia moIch szan.
kliientów, że Jstnłejące tutaj przy uL SIENKIEWICZA
1'i 26 od lat 6O-łu
.

008-1

.. SALA KONCERTOWA

Trafice, Piotrk owska 47

P. P.

konkurs

na

\

"

ankars.
Bada Miejska

I
I

o kapitale 100 miliardów"

W

Lód!, d. 1

.

wllnla

klor·z

w Rumun;i maszyny kolejowe
. OZ"IWDY
rozdz,'!Jło
wygrana wynosiłaby miljonowq snmę, dalsze
są stale opalane naftą.
,
II
~ł:ł.
1 również uszczęśliwiłyby tego, kto los wyA kotły i chłodnie przystosowane · do Polska nie otrzyma węgla z Górnego ciągnie.
.
opalania węglem czy dadzą się przerobić, Sląska, swój węgiel ma natomiast
Faobowcy francuscy są zdania, ze 01czy nie będzie to rzecz kosztowna .i długodawał Obcym.
brzymia ta, miljardowa loterja może hczyó
trwała?
.
Morawska Ostrawa, 10 października. na pełue finansowe powodzenie.
Fachowcy parysc·y oświadczają, że w Tut.ejsza »Oester. Morgenztg." pomiesz(\za
pięciu godzinach może nastąpić przeróbka wywiad z przewodniczącym komisji węglowej
kotłów, a jeśJi to nawet pewna przesada,
Kursy de'W'iz.
ameryk. pułk. Nott, który pomi~dzy innemi
nie ulega wątpliwości, ~e w dwu, trzech podał następujący ~Iucz podziału węgla:
Warszawa, 10 października.
dniach sprawa jest załatwiona.
1) z Zagłębia ostrawsko-karwińskiego
Rzecz charaktprystyczna, że we Francji pobierać będą węgle: Polska, Czechy, Jngoropy bę<1zie się używać n~wet do ogrzewa- sławja i Austrja;
145.Fllnty szterlingi ,
nia kaloriferów, 11 w wielkich gmachach pu84.50
2) Z Zagł~bia katowickiego: Niemcy, ~~!:~~ frane~8kie:
4;.1 Q
blicznych, teatrach, magazynach, bankach Anstrja, C~echy (a Polska'/);
.
. 6.15
j t. p. b~dzie wprowadzone ogrzewanie cen8) z Zagłębia dąbrowskiego: Polska i
•
szwajcarskie
tralne ropą..
4.10
Anstrja(!).
•
belgijskie"
Opalanie ropą jest wielce korzystne
8.65
Z dalszych wywodów wynika, te 'Wspo- ~:~ki fińskie
dla mieszkańoów. Ropa daje podwójną, ilość
1.60
mniany tutaj klucz podziału, ustalony przez
kalorii oiepła, ni* węgiel. 'A gdy kupuje si~ komjsj~ węglową, ma być jeszcze zatwier- Leje rumuńskie •
1.55
•
100,000 ton węgla. w Ameryce :po 260 fr.
,-8Q
dzony przez dotyczące rządy. Ze stanowiska Lewy hułgarskie •
tona, to wydatkuie się 76 miljonów frank. naszego wyrażamy przekonanie, M rząd . Floreny holend erskie
13.i unieruchamia si~ 100,000 ton środków pols!d odrzuci ten klucz podziałn, gdyż chy- Korony szwedzkie
8.15
transportowych, podczas gdy w tym samym
norweskie.
7.65
ba wykluczonem jest, aby Polska przyjęła
'
celn trzeba będzie 50,000 ton ropy, która zobowiązanie dostarczz.nia węgla obcym. a
7.10
..
dnńskie.
•
kosztować uędzie 17 miljonów fr., a do prze•
b I
austriacko -niemieckie
52 .0Q
Ó
..
czeskie
wozu trzeba będzie tylko 50,000 -ton środ  r wnocześme y a wykluczona od poboru
100.wągla górnośląskiego. Oozekujemy tego ro· l M ~k' niemieckie.
k6w przewozowych.
140:dzajn decpji tem·. bardziej, te produkoja ' ar l
Tak zapobiega Franoja katastrofie . węwęgla na Sląsku Cieszyńskim nie wystarczy
gl owej , kt6ra grozi ralej Europie, a więQ i na pokrycie potrzeb Polski, a węgiel z Zaprzemysłowi francuskiemu. Umyślnie podaGiełda wa1"szaw~ka ,
głębia Dąbrowskiego jest na razie tyłk'o po1iśmy te interesuiące szczegóły, by zwrócić
botuem ~yczenjem.
Dnia 10 paźdz iernika.
na nie uwag~ polskiego rządu i mjnistp~jum
;:;:::::=
do którego sprawa uruchomienia j zużytko0
6 /t) ~bl:g. m. Warszawy
II
wania wi;zystkich mo~liwych środków opało1915116 l', . . . . 210.- ln8.wyob nale~y. Boć Polska m~ ogromne koloteria
Gtl/ll ohl. 1Jl. '\~ar3zawy
palnie nafty, mOLlibyśmy te:2: zaoszczędzić Oryginalny projekt lOO-miljardowej loterjl na
1917 r. za 100 mk.. .
masą węgla dla celów niezbędnych, przy ofiary wojny.-Mlljonowewygrane.-50miljard6w
5% oblig. banku r.iem slt.
masowem użyciu naszych bogactw ropy.
czystego zysku.
ZA. 100 mk. ' .
• . . ; 03.97.Ale trzeba zorganizować tę prOdukcję
J jej dostawą do centrów przemysłowych.
Louis Gnislain przedłożył w tych dniach I 4 1/.%H"ty zastaw. z;em·
skie A i B . . \' . 188.- 178.Trzeba posłać do Francii fachowców, aby w izbie francnskiej proiekt olbrzymiej loterii ·'.
4% lił\ty znst. ziemskie .
przyglądnęli sią, jak Francja dzielnie staje
100 miljard6w, przeznaczone; dla ofiar wieI·
5% .l isty zast. ID. War·
do walki z brakiem węgla"
kiej wojny. Proiekt .i est obliczony w ten
szawy po 3000 i 1000 2tO.- 202.-0spos6b, by 30-36 proc. od kapitału wpła·
conego .obró~ió na wygrane, 10-15 proc. na
186.41/~% listy zast.m. Wal·sz. I HI8.5 pr. listy zast. m. Łodzi 155.-t'1'lnł"e
gÓre
koszty emisii j propagandę, reszta zaś 50
I
I'
II • •
•
miljardów 8łu~yłnby do otarcla łez ofiarom
4 i pół pr. listy z. m. Łodz i 142.115,- 120.Ruble I'.arskie
Wiedeń, 10 października. .W związku l wojny.
ze znaczną zwytką I.ursu marki niemiec. I
Loter:ia ta w pr~eciągn dwu lat mia~a·
"
,, '
42.00 li 44.8'(1/,
Buble dumskie
klej w Szwajcarji nastąpił w Wiedniu tak . . br rozsprzedać sw~ bIlety, 8 po t.rzech m~e
53.50
53.85
Korouy •
\
.
. I sUl,Cach rozpoczęteJ spl"ledaty bIletów jui
te silny popyt za mar~ą polską.. któreJ .' nastąpiłoby pierwsze ciqgnienie.
franki. •
zapasy na rynko tutejszym są mema! w \
Wygrane wobeo przypuszczalnej . cyfry
Szterlingi.
. Dolary. •
_zupełności wyczerpane.
I wpływów losowyoh byłyby olbrzymie. Główna

Od- !

i finanse.
Ja

1 g 1 9 r.

myślnie, jeśli

przemysł

Handel,

t t "a:t ci z i e r n t k a

(SIenkiewlcza.M SI) obwieszcza,
te wyznaczone zostaly sprzeda:te różnych ruchomosci:
na 23 pa:tdzlernlka ]919 r. przy
ul. Północnej .M D U Kahnlma I
Pesy małż. Rubin gotowe ubrauia 1 in., oconlone na 7000 mk.
24 października, przy ul. Północne.1 .M f) u Mordki KopIa garderoba l In. ocenione na 700
marek.
4 listopada, przy ul. Młynar
skIej .M 9 u Karola Kramera meble i in. ocenione na 235 rb.
14 listopada, przy ul. Jakuba N! J2 u Moszka. Aleksandrowiewa. - meble ocenione na MOmk.
18 listopada. przy ul. Łagiewnickle.J 1& 47 u Jeremiasza
Smtidla. - meble ocenione na
310 rb.

8%·1

lat w firmie Bekera.

Do

wyazierżawienia

Tkalnia mechanIczna, skladaj~·
CB się z 6 warsztatów tkackich
(Szwabe), 6 warsztatów tkackich
ang. (Lange), I szlauch 6zpui
maszyny, I szpul maszyny i z róż
nych. cz ęści zapasowych. Wiadombść u Mo Kllngbeila, Plotrkowska Kg 89.
868-1
•._ _ _ _ _ _ __

E I3LE·
z po]ro;u kawalel skie!2:o zaraz
do sprzedania.

Czeiwona Ng 1, fisz er.
--------------_.-------

ul. Alebandryfsldej W czwartek o godz. 10 wieM.
KustrzyńskleJ meble ł In. ocenione na 670 mk. zaginął
Komornik S. Plątkowskl. ratlerek, wabi się .. Mu:i:ynek·.
Łódź, 10 października 11)19 r.
Znalazca zechco ouprowndzić za
wynagrodzeniem na Ceglelniau1\
.'i2 7, Magazanik.
887-~
.

Przy

.M 84 u Józefy

pies

Moskiewskim, Piotrkowska 44. ---------------------

Dr'\ H. RóżanBr' Este~~.f~:~anka
Choroby slt6rne I wenery-

czne. Pl'Żyjmuje codziennie
pr6cs Diedziel od 6-8 wtecz,

_,,~.M.: "

tokarki prEcyzyjne

::::~~~-:.

r.nowiła przyj,cla lekcJi do~taroza na~1chm\8st Biuro
'płewu Borowego
teohniczne 1 .kład maszyn

Gołd !ust Łódź
I Pofi"'zEo... .M 8 !lela
,

.~~s~~ ~. ~~2-, .AleJa KośeIQ8Zk~~.

.------~---------

N.a·maturę
kto mota przygotowac do lutego
zechco zloiyó olerty w Gtąąll'l
pod _.lf.atura".
86&;.!

ff. ____________~______________________________~--------8-0--b-o-t~a,~1-J--p~a-z--'t_r._I••e__
r_n_]_K
__8___19_1_~___r.________________________________________________
~_r_._2_7_9__
.-

r--------------------------------------~I
y
usnwl.\ radykalnIe" przeoiągu trzech dni

'.1..; .. -.:"

Dla koni ud ~wierzby i panha "fKWOL-HfBOL

Świerzbowiec

.. ~

~,,~ ••... ~, ......

mydlana "MllŚt
P-ra Hebdy· wypróbowana l uznana przez powagi lekarskie
chorób skórnych za idealny środek: leczniczy. Łatwo się wciera, ma przY1emny zapach, nie plami bielizny, nie zanieczyszcza ciala i z łatwością zmywa się zwykłą wod/ł. Po za
śwlerzbl\ "Maść P-ra HEBDY" leczy radykalnie wszelkie za.
kaźne krosty. Uwaga: Nie stosować w wypadkach egzemy i
ł nerwowego swędzenia skóry. Wystrzegać się naśladownictw.
:l:~dl1ć w nptl'kacłl 1 składach aptecznych: "Maść P-ra HEHDY" z robakiem (śwIerzbowiec) na etykiecie. Słoik na

rl~

·

Ogł

ł

Kupu· ę

•

Wydział Budownidwa przy Ma~istrncic m. Łodzi wzywa wszystkleh

p1anów w terminie miesięcznym; w przeciwnym razie piekarnie
llDi~te, a na właścicieli nalotone kary pieniężne,
Magisł.rat

-

Wydział

będą

768-3

choroby skórne i weneryczne.
Godz. przY.1ęć: od 4: do 7, w niedziele i święta od 11 do 1 rano

Bened7kta M I.

Choroby sk6rne, weneryczne I ni~moc. płclo'!a

tl):(l:(l:():o:():n:t1:o:(l:(J:():n:(]:(l:(II):():n:O:n:o:u:():{tO:(J:(J:():();:():fU

Fam.iliJny Kab~ret

M'

):(

,.... .

/.J.

___________

1:1
J:!

,Różne.

Program od 8-ej do lO·ej w. Od g. 10 do
O god;'!. 2 w. - A'l'uzvka.

1:(

zamknh~cia, punktualnie

641-3

dJ'n~momasz!fnę, 97 nmp, 120 w., wyrób "A. E. G.·
1911 r.;
! pJ-2Sę ': yd .. aul. do 200 atm. ciśn., z pompą r~czną;
I prasę
,'zecBonową= grubo wrzeo. 110 mim, płyta
1400 X 100 mim, 1400 mim i
a maszyn. do windy z popędem transm. i lin. drna.
do 40 pud. cię~.t wyrób z~OTan.,
342-8
nową sprzeonje
Krystj an Sigge, Łódź, Wyst?ka 200'22.

_.

Dr. S.

w Łodzi
23 tV óJczańska 23

..------~---------,------------m.______...
Salon fryz,jerski dla

t(onstantynowsk~ej 18
Pracownia
kuśuierska pn.yjmłodego człowieka,
Gabinet dentystyczny
włatlafącegogrunŁownle,językiem mnje wszelkiego rodzaiu fu.
tra
do przefasonow.J~ polskim, plszące~o biegle na ma- nia podług najnowszych mo~ szynie, który pracownł w biurze
deli
783-3 ze Zduńskiej Woli został prze-M
konsulentn prawnego.
niesiony do t.od~iJ

----_.----

fu boszyc-gecowowej

I. lamek,

an ar

Średn'a ~~~3

. Pietruszka
Zachodnia 42.

Dentysta

KU' UJE
płacę

I. Bitenskl

Piotrkowska.Ni 144,

----------

r UflłOSZe-nl'a ńrohn°
!ł

li !J li.

--

,K

RI At n Al ti! A. upuja
tra. -

I~~a!~:e~i~ś~vj;;~~t~ł~~I;lo~~·I

wszer~

kleruPłacę najwyższe ceny.
S. Grosman, Piotrkowska N U.
'Przyjmuję reparacje kuśnierskie.
303-29
--~---1\ ft n Ił
K!lpuJ'~ używane
Ił , H. f'. n.
." . futra,
Iraraknły, dywany, pianina, płntę najwyższe ceny.
Wólezanoka 43, m. 6.
308-1-

clzielnem wejsciem. Wiadomość
WólcU\nskn 11i9 (przy Karula),
miesz. 5, l p1t:tro, front. 87\)-~
11.0 1\ó
i. przy rodzmle
•• l
dla pojerlvńczej osoby. Benedykta liO, 'm. "U.
780-3
-----.
. -- -:-.
an~lelsl(1e i mel.:
,mieckie list.y handlowe i prywntne znłatwia sumiennie i akuratnie rutynowany
korespondent M. IIochman. Sienkiewicza 18 m, 8. od 4-6 po po-

O'O -;"Y'-lal'1C a obs;e;;-v

IFran"'uskie

"arJDroo'
II \/.,

Ha '

fi'

""

--

'-'-'-',

:'k'

,

.. '

-

....

".

9'

-"; _.-

bieliźniarkę, leżankę, umywalnię,
(,tOlTIllnę,
hrzesła,

lustrll, kredens, stół,
zegar, biurko, fotel,
"tót bi t1 rowy, granJOfon, muszy·
nę nożnq, komodę. Piotrkowska
.\~ 22.)-3, I p. frunt.
367-6

Ku
• j1l

żytJru, zapłacę dobl'ą ct'n~.

Hotel Vikol'ja,
pokó.i 4.
,.

Piotrkowska 6 .,
821-3

-

~~uzykl' f~rtcpianow.'~j. udzl.elnm
łJI

Ule[lrog~.

(CW\CZCUlt\ na
miejscu) ot. suI> "Cwiczeniau , g I:'-2
(· ~,Elb l !! tapiccrs)rie, st~lflrskje,
maszyna do s-;ycl; i stół
1!. li.1i \I sprzedaj ę. DZielna 5,
[I
do sprzedania. Słowiańl p. front, maga~yn Deuejskiego. ska 14, Modro.
848-3

-

-

-

·-~·U';:--J·:] fre~lanklZdobre~~i

ra l')~r.:lka
ł~ IJh

inteligenlna,

---1'-1

HU-l

il'-u-SZel";a-N
óWai~u~,'ska mte~~kn IIll ebli'i
\ obeCnie Dzielna 34, IUl

kato-

Jiczkn., bie"'le piszR.ca
"
'1
na mnszynle przyjmie posadę
biurową. Łaskawe oferty pod
~mllszynłstka- do adm .• Głosu·.

lo

P-I:-'

Da ha

przyjęcia

chorych.

Przyjmuje od 4 - 6.

7j2-~ Al. Kościuszki 32.
- - - - ------

-

t

Zgłosić

się przygotowuje w zakresIe 4, klas
872-2 szkół średnioh w grupach t po.1edyńczo. Ul. Kilińsktego 31 - 7
natyohmiast służ/łca (front).
686-7
t. u
o skromnych wy, - - - bl
•
mllganlneb. ZglRszać się Cmenume owana potama 10, Dzlęgelewska, od 5 do
~
{j
koje II elektrycz5 popoł.
874-2 nościq, razem lub oddzielnie,

Potrz"b"a

2f'loO" Deko

J

pIsemne a zarazem osobiste przed-

849-1 przed południem.

'

O([l-l

skiego, róg Nawrot i Piotrkow- fizyka. Wiadomość nI. KllIńskie j.
882-1 skiego 1\1 110, u p. Kona, od
-~:"
'O dwóch pokol u me godz. 3-5.
862-6
nStH lł!~ blowanych na lokal
Uniwersytetu "i:eOdT;~,
hl mowy 8 Ul,razem ,jednego poposzulcuje lekoJI, przykoju nn mieszkanie przy ul. Piotr- spn.sabia dzieci małozdolnych i
kowtikiej lub bocznej tejże. Ofer- niedorozwini~tych
pod ług spe-H t I
S
a
c.J· n lne.l· metody. Południowa 28,
t Y J,jsemne
w
o e u .. avoy
'"
N 413.
908-;? m. 26. od 2-4.
863-3
- - . _ •. - - - - . , - ,,-,_.
,'-I~ kuJ'e 15.0,,0 na 1 hypotekę
obiady gospodarskIe
" I. .
majątku ziemskiego.
od 2 m 75 t SI8e.,n~
Oferty w mosie pod .K. A.kiewicza S(l, front, m. 13. 7 --~
&94-6
-~.
(prawnik) udlOlela leknf'
o
'
J
'
umeblowany IUI> dwa z
cji łaoiny, francuskieU.\
oddzielnem wl')'ściem ze
ie uleckle'?o i mo.tem"tyki
go, n Bel'lin,
l
'"Rozwadowska
.••
Eleni jlo!:lzukiwany zaraz. orer t y Jakób
.'i! .6
sub nA. E. 65~ do adm. G1osu.
od 5-7.
55:3-4

893-1

•
doknmenty:
Zagubiono

Urbach

Menachem zgubił pasz..
port niemiecki wydany w
Ł d I
810-3
o z.
----..... -- -, . . ,.
podczaski Franci8zek zgubił paszport niemiecki, metrykę ul'odzettia, za.swiadczenio woJskowe i wezwanie na dz. SI-lO do
P. K. U.

774-3

pietrzyk Józef zgubił paszport
rosyjski wyd. w U.leździe pow.
BrzezlIiskiego, 1 niemiecki paszport, wydany 'lir Zelechenku pow.
Rawskiego.
Sal-ił

Barańska Jadwiga zgubiła pasz- Raduński Abram Igubił
port niemiecki, wyd.

w Łodzi.

legity·
macj~ chlebową na 6 08~g3_J

E84:-1

Blrnbaum lzrael zgubU kartę wę- Homano'WSka Mar:ja zgubiła paglowlł Nt 60473.
880-1
szport wyd. w Łodzi.
j92-3
Bogdanski Stefan zgubił kartę notenberg Jiiiklel żgubił' PliS";
węg\ow/ł.
846-1 n port niemieckl wyd. w WarErllCh'JÓzef"igubił legitym8Cj~ szawie.
7~7-3
b
lO.
i k tl
R' aduńslri Abram
zgubU paszchle ową wraZ z ,,-c u ar (ą'ł
mi na na okres.
869-1
port rosyjski, wyuany w No-- w
Dmorze po'" Lld" gub
["ngeJ;'an Rafael ziti'bn paszport ym
"
,
n.
'"
•
niemiecki wydany we wsi U- Wileńskiej.
7~4-3
klenica w pow. Włocławskim.
ltzczecińska Bronisława zgubiła
';56-'3 ~ paszport niemiecki wydany w
Łodzi.
8:'7-3
freund Abram Szlama zgubił pa_
8zport wyd. w Łodzi.
747.3 SiiDlii'U"LuZer zgubił legityma'
hl b
10 fi!'.)' t
Ga-....--lowsk
.. E"ugenl'a
zg-ublłap-aClę c e ową na
""'.~·-1.
...
..
'
szport niemiecki wydany w
__ _
880-3
Łodzi.
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