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Role II.

Dziennik polityczny,
PR E N U M E H A T A.
lIfcslf;cznle Mk. 6.50. Kwarłlllnle Mł. 10.60. Za odnosenIe dopłaca się 50 fen. mleslQcznle.
PrenumerAtA przez ,ocztę miesięcznie Mk. «1.60. K'\Var·
~Inle tg,50.

Cena I!umeru
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(Tel od nasz. spr. sejm.).
Dyslmsja nad doJdnracją rzqdu w spra,ie stanu aprowizacji zeszła podczas wczo1ajszych ourad Sejmu zupelnie na ostatni
,Ian. Wysłuchano bowiem zaledwie jednego
~ówcę, a cią1;ar uwagi w sali sejmowej
Irze ni6sł siQ na zupełnie wypndlwwe punkty
orządlm dziennego, a mianowicie na wnioli nagło zgłoszone ~ jednej strony prze"
'arodową dOlOOlcl'ucjQ
o przeci wdziałanie
gitncji strejkowej na roli, z drugiej zaś
Jtrony przez socjalistów o uruchomieniu roI6t publicznych. Dnskusia i głosowanie w
rrawie tych wniosków wykazaly raz jesz2e, te Sejm stułej wiQkszości nie posiada.
!yniki glosowania tak sumo, juk za sesji
oprzedniei, są ,vypnclkowe i nigdy z góry
Irzewidzieć ich nie mo~na.
,
Przykre wrn~ellie wywołał rozłam,
t6ry już wczoraj nastqpił wśród tyJl\O co
icdnoczonych stronnictw ludowycb. gdy gło
wano nad wnioskielD posła Glqbińsliiego.
niosek ten, wZY'miący rzqd do walki ze
,iązlriem robotników rojnych, zyskał więk
OBĆ tylko dziGki temu, ~e cZQM ludowców
oparla jego nnglość.
Posłowie ze Zjednoczenia ludowego
ówili w kuluarnch, ~e głosowanie wczoraje nie jest jeszcze wsknźnikiem na przyszić, ozy te~, ~e nie zdołano jeszcze wproadzić karności frakcyj n ej i t. p. Pocieszano
~ juk było m01;na. Faktem jednakże jest,
~ część nowego Zjednoczenia ludowego
~osowll lo przeciw swoj frakcji.
Wniosek posla Głąbiilskiego był echem
iedawno zakończonego zjnzdu zieminn, to
t słusznie poseł Niedziałkowski, wystQPuey przeciw nagłości, w stron!} uchwal tego
'azdu zwr6c11 uwngą S('jmu. :Mówił on, ~e
anarchią i rewolucję" przygotowuje nie
~'iązek robotników rolnych, a włllśnie zwil\Ik ziemian, który wszak wezwał w swej
chwale do zbrojnego oporu przeciw sejmoym uchwałom rolnym.
'
Para z dl'Ugi rozpaliły się namiQtności
imowe, Jdedy Sejm przystąpił do obrad
~ad wnio!\kiem w sprawie robót pablic~llycb.
tbarakterystycznem było, że wśród w}ościan
~zlE'gly sią tym razem okrzyki, skierowane
rzeciw robotnikom. Wolano z ław wIo~iańskich:

- lBech bezrobotni

idą kopać

zjem-

naki!
Był to jeszcze jeden epizod nieustanneJ
raJki wsi z miastem, któm wcil\~ daje siQ
ve znaki Sejmowi przy obradach nad nnja1n1eiszemi zllgadnieniami tycia.
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St. Or.

Frzebieg posieDzenia.
Posiedzonle B8.
Poczl.\Łek o godz. 4: m: 20.
z!taniu intorpelacji

Po od-

przemówił marszałe!,
D8stępujqce słow ... : Jak
0, odbyło się dnia 11 b.

Izbie wiadom. uroez)'ste
Sl;fzpsiellie starodawnego uIli \\ prsytetll
I\eńskipgo. Na uroczystość tą udalem
Ię, wraz zlicznem grouem posł6w, aby
ImIenIU pierwsz('go sejmu Ilslawodawzego odnowionej RZf'cz]pospolitej złotyć
n1\\'ersl'tetowi wiJeuskiemu serdeczne ~yze,lIia. W przemówieniu mojem przyponIalem, że pierwotne zalo~enie uniweryletu przypadło na czas największego
~zwoju paIistwowości polsldPj, mianowile, źe Sejm z roku 1578 roku narodziu
nllVer~~tetu wil('nsldep;o, był tym Sejem, IClÓ['y jedllorny:ilul6 ZtLl.oto\\ał Jjiew)'kle w)'solli w)uCltf'lt lla pierwszą wyrawę BatuI'oóO Ha ~Ius, \1 ę, a t.!ld·:j tYm
amJI!. Sejmem, któfj }JUl'az: pHll\\ szy dc-

~
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Redakcja i Administracja w >Łodzi:
Piotrkow~ka IU6. Telefon 199.
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""arszawie 609.
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i literacki.
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OGŁOSZENIA.

Zwyc%ajne: 7f> fen. Z" wIersz petitowy Jednoszpaltowy (n'
stronIe szese szpalt),
Drobne: 12 fen. zo. wyrllz, nnJmnleJ J.~O M1r.
Nadesłane: f,rzed tel\stem 2.()() Mk., w te](Śc!e Ił 1f1r
po te
beie ) .fO fen. za wil'J'sz petitowy (str. 4 szp.) .,
Nel(rologł: 1.25 Mk za wiers,z petitowy (str. 4 szp.)

posła Glf1biJisldego w Sprawie szl,6ł kolejowych. "',edlA refel'l1tu po!>ła SołtYRO.
NllstQPIlJe p. 1\,1 a ł u p a r('ff'rował
spraw07dHIlie l(Qrni~ji prawuirzej o wniosku posJa A~lus,za l tow. w łlrzedrniocie
finiŁywnie u'regulował sądownictwo 1>01ustawy o zmIanIe nazwiska.
skie i zało~ył tryllunflly l,oron Tle i litewsIde.
1Jst~wa postanawia m. i. artykuły, ~e
Nieniejszem wyratam ta]i~e nadzie- zezwolenie na zmJaoą nazwiska
ję, !te wskl'zesienie uniwersytetu wileliudziela minister spraw wewnętrznych
skiego będzie dla prao sejmowych symllolem dalszPgo spotęgowania państwo lub upowa2niona przez 111ego władza adwości polskiej. (Bra\\ a).
ministracjjua drugit>j instancji. Zezwolenie
to m01;e, być udzielone tslko w
Przystąpiono do porządku dziennego
przypadkaoh zasługujących na szczególne
t. j. do dalszt>j rozpr"wy nad spraw oz Ilwz!łlędnienie i podlega opłacie 100 mrk.
daniem przedstawicieli rZqdu w zwiqzlIu względnie 150 I\oron.
ze sprawą aprowizacji.
W dyskusji SZc'7,{'gółowej przyjęto
P. G r z ę d z j e l s k i (stronnictwo poprawką, posła. Wierzbicldeg-o, ateby
ludowe-Piast) wys~puje przecl\\ko \~pro· zezwolenIe na zm1anę nazwisj{a udziolał
wadzeniu sekwestru, sh ierdzajqc, ~e tylko minister spraw wewnętrznych, nastronnictwo jego stało zawsze
stępnIe popr'awltę' l>. MiedziJiskicO'o
~e
' l
,
b~zm,iellle
Iluzwis {a niepolskiego bjęzyka
na stanowisku wolnego handlu,
a w dsskllSji lipcowej z~odziło się na D1e ,]est ,do,statecznym powodem do zmiawprowadzenie monopolu pSlistwowego tj . ny )lazwIslnska, W1'(h!zcie poprawkę posła
Rząda .\V sprawie podwyższenia opłuty z
Iw ze względu na interes pańsl\\'a, sądzą
dodatlnem propouowanym przez IU/lrszał
~e mOllopoI llędzie wyllOuany trzez sp 6 ·
ka, j1; minister może uwolnić od tej oki producf'ntów i konsumentów, i ~e
teR spos6b zbliży się producGrrt6w dl pIaty zupełnie lu\) częściowo. W ltańcu
przyjf,to poprawką posla Dzienllickil'go.
konsumentów. 'l'yrr:czasem nadzieja z
ResztQ ustawy przyjęto bez dyslwsji w
wiodłu, a to głównie z tego powodu, ~
brak było miuistrowi MlI1ltiewiczowi wi~ pierwszem czytaUlu.
, Po odeślauiu -IdlIcu "niosl,ów na·
ry w wykonananie t('go projektu. DrUgi~
głych do komisji odczytano
warun}nem powodzenia było prZf'prow
ozeuie uchwały " odpo\\ Iedl1ilJl czusi. wniosek nagły p. Głąblńskiego ł t-,w.
Tsmczasem ustawę ogłoszono 12 sier~nit, w sprawie zamierzonego strejl<u g~ne
a l'ozporząd~euie dla komisji aprowiza- ralnego służby io\warczej ł robotników
cyjnej dopiero 28 wrześu18.
Innych zawodów.
Wskutell: tego ogromuego 0późllie
Wniosek ten brzmi: Z w·felu stron
nia nastąpiło w całym lnaju stan bespra·
wia, przez cały sierpień panosz1JA Się kraju dorhodzą wiadomOŚci o agitacj1
spellulacja. To opó~DleDie w)wołało lderowanej przez komunist6w a roz",iniezadowolenie w szeroldch warstwach nit:tpj wśr'ód sluzby folwalczej i robotniI,ów ltOlpjowych j robotników innych zaludności.
II ówca krytykuje system kontygensn, wodów o rozpoczęcie strejku genpl'alnego.
jako opracowany przy zielonym stoliku, Ze wzglęnu na to, ~e usiłowania te goostrzegn dulej przed sekwestrem, gdy ż lud- dZI) w podstawy bstn pl\llstwa i gro'-ą
nastQl,slwllmi polItyczllrmi i gospodarność bGdzie chownla zboże tak, iż tysiące
c'zellli,
I,tórych przewidzieć nie mU~l1a w
wagonów może zgnić w ziemi. Dalej kr'ytyleuje mówca używanie woiska do sekwestru, calości, a !,tóra w I,aż Iym razie zd(Jlne
są zach wiać stanowislliem mocarstwa i
gdy1; nie wiadomo, czy utrzyma się ono
ładem
wewlI<;trznym PoIsld podpisani
granicy ollowiqzku.
,
Mówca zbi ja zarzut, io.koby przy wol- proszą: Wzywa si~ rZl1d, aby w całej
nym lIandlu rolnicy dążyli do najwyższych pełni j z caIą energją zastosował przecen przez przetrzymanie zbo~a, gdyz rolnik pisy ustawy przeciw ak'Jji. sltierowanej
ma pewne m iesillce przeznaczone do wy- przeciw podstawom bytu społeczeństwa,
młócki i w tych miesiącach zmłóci i sprzeda oraz zawczasu przedsi~wiął wszystkie
Dalej przemawia mówca za tem, ahr środki celem zapobietenia następstwa
tej zbrodnlrzej agItacji.
otworzyć granice dla przywozu zbożl
P. Gląbińsld oświadcza, 2e w ohwili,
2 zagranicy,
kiedy dla państwa polskiego wyłoniły się
twierdząc, te z tego powodu nie zepsuie s~ trudności aprowizacyjne i komunikacyjne,
waluta, bo ona lUż i tak zepsula sit} przlz komuniści ul'ządzajq strejk, który nie ma
przywiezienie olbrzymirh ilości sardYJlek i żadnych podstaw elwnomicznycll i jest tylko
czelwlady. Slysznłem od fachowców, ciągrle s~l'eikiem politycznym, skierowanym przedalej mówca, że wagon czekolady sprowa cl\\'ko państwu, narodowi i robotnikom, upodzony z zagranicy reprezentuje 50 wagond w minającym się o wGgiel i zbo~e.
zbotn, a wagon sardtnek, którymi są pr~e
P. N i e d z i a ł k o w sit j zarzuca, iż
łlldowfme sldepy w Warszawie, 100 wa~O w czasie, kiedy
odbywają si~ w Warsza·
n6w zboża.
wie pertraktacje między ZWiązkiem zawo- I
Hozporzqr]zenie rządu o monopolu dowJm robotnIków rolnych, a związkiem.
wypaczyło ustawę, albowiem zamiast wy- zi e mian, proponuje srę, aby sejm l"zucIł
kluczyć pojed~'ńczycb kupców pl'zeniosł,) !la sz~lę t~'ch pertraktacji swój głos, czy
prawo to włt1~Jlje ua nic!l. Wprowadze' ' lę c eJ zagi'aźa państwu żądallio robotoinIe seJcwestru ma być pierwszym ooja- ,?W .rolnych, czy te~ więcej uchwały ta·
wej silnej ręld rządu. Mówca wolałby 'le, Jak uchwała związku ziemian, lttóra
jednak mówić o polltrce sllnej głowy.
'r gruncie rzeczy wzywa do zbrojnego o'
RWf'stja apruwiZl\cji to kwcstj a ko- oru pl'z~ciw uchwal o Sejmu. Mówca oś
mnniltaoji. Przy dziSiPjszC:\j sprawności, iadcza się przeciw llaglośOl wnIosku.
potrzebab\' 450 dni, nżeLy roz\\'leść po
Nagłość wniosku w głoso ..."aniu
Polsce 42;000 wag'on6w z zbożem, 75,OUO wyltlem przyjęto, poczem odeslano go
wagonów ziemulak6w, \ttóre posiadamy w p komisji admiuistracyjnej.
POz[Ił\l~sl,iem do Importu. Kwest ja tranN~stQpnie rozpoczęla siQ dyskusja
sportów łączy slQ z )cWestjll węgla. Tu
fi, wDIosklem
11agłym p. Barlickiego i
zaś za sprawll robotniczl:\. Mówca nawoIw.
łuje do pracy i do usunięcia kwestji posprawie uruchomienia robót pubt.
litycznej w sprawie aprowizacji.
Mówca I(onldudnje, ~e prJly woluym 'niosek głosi, ~e br:1k pracy m6głby wyblIndIn dobIjemy do lepszego okrpsu go- )łać katastrofę.
P. ! tulicl,i, motywnjąc llngłość wuiospodarrzcg'o. (Brawa i oldaski centrum).
Na tym dj'skus;ę wyczerpano, a ' ~, OśwJaucza, iż robo~y publiczne muszą
ą1 z~rgarllzowane, guyż dptychczag mialy
sprawę odp.slano dl) komisji aprowiza<e
c~laralt er sezoI:owy, :l li lasa robotni
c~n~.
"
<!L Dle {Joz roli na to, ażeby masy robctZ kolei przyjął Sejm bez dys,leusJl
wnioski lwmisll OŚwUltO\Vo..l "W wnIosku l;:ów llyły skazane na p'łód. Mamy na- '
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dziej~, mówi
~as p~nowie

p. Barlicki, te nie zmUSICIe
do tl'go, atebyśmy szukali
sr~dko\V lH~ tylko w Sejmie, ale i poza
Sejmem. (VIi rzawa na prawIcy). Nie stawiajcie nas, panowie, \V p łożeniu, ażeby.
śmy zmuszeni byli wyjść z tej sali i gdzfeindziej działać, ProszQ f"an6w o uchwalenie tego wniosku, ażrby sprawa bezrobotnych była nale~ycie załatwiona.
lzua po przemowie posła Zamorskiegoo, który występował przeciwko RarlioIdemu. jednogłośnie ucbwaliła nagłość
wniosku. a sam wniosek odesłała do komisji robót pllblicznych j ochrony pracy,
Na tern posiedzenie zakończono.
-0-

Plon

wszec~nicy Wilmiskiej.
-x-

Po stu b1isl<o Jatach milczenia roz·
legnie się znów z I;atedr uni wersytetn
wileńskiego głos nauki polsldej. W tej
wdnej dla dziejów kultury naszej chwili
warto wstecz okiem rzucić i przypmnieć
pami~ol sp61czesnych cały olbrzymi liwie·
tlauy dorobek Wszechnicy, który nierozerwaluemi węzły połączył serce Litwy z
Polską.

Podczas otwarcia Szkoły glówilOj
warszawskiej w r 18G2 relttor jej, J6ze1
Mlanowski, dawny uczeń Wszechnicy wilellskiej, w pięlmych slowach wyraZIł się
o znaczeniu jej dla Polski: "Jeśli owa
wszechnica z taltim potytldem się okazała dla kraju, z taką chwalą dla narodu.,
zasługa to nie była jej nauczycieli, 'ale
daleko bardziej jt>j uczniów, tego ducba
na~odowego, moral nego i obywatelskiego,
ktorego między 80bq młodziet tameczna
krzewić umiała". W słowach tych pOtlal
Mlanowski istotnie zasadni..lZ6 cechy mło
dzieży !łtndjllj~lcej w Atenach wileńsltich.
młodzle~y zwłaszcza w czasach Mickiewi
czowskich, wyjątkowej, jaldej ~aden inny
uniwersytet polski nie mIał.
Odznal'zając się

niezwyklą

tężyzn"

ducha, prawdzl.wie obywatelsltim ducllem.
zrozumieDlem jasnom celów i zadań mło
dzieży polsldej, zabierali się młodzi "miłośurcy cnoty i naukI" z gorącym zapałem
do Icsztalcenia serc i umyslów: młodzieł
wllellstca mlala gł~bokie prześwia'dczenie,
że jej zadanie~ stworzenie nowego kierunku, pchnięcie bryły świata z posad. I
potrafiła faktycznie
popchnąć ją nowymi
tory, potrafiła przygotować ugór pod zasiew nowt'go ltierunku w nasz.ej lIteratu·
rze,-poezji romantycznej-potrafiła wydać rałe sz"regi zarówno zn,lkolllitych u·
czon) ch i literat6w, jakoteż ludzi w praw,
dziwem tego slowa znaczeniu, ludzi czynu i charakteru.
CZ.PID wielka ta uczelnia była dla
Dajzuakomitszl~go jej UCZDla, Adama liliokiewicza, He jej zawdzięczał, zwłaszcza
niezapomnianemu Groddockowi i Borowskiemu, jak w niej Wśród usilnej pracy
nad, s?bq nabrał slly ducha i wiedzy głE2boluf'J na przyszlI' wQdrówkEl ~ycio\Vą,
rzeczy to powszechnie wiadome, sttld nie
potrzeba o nIch szerzej siQ rozwodZIĆ.
, Pró~z Miclliewicza włszedł ze szkoły
wlJeńsl;lej cały zastęp WIęcej lub mniej
znauych poetów, z Atenami wileńsltiE'mi
niel'az lJardzo silnymI wQzłami w życiu
późlllejszem złączonych. Oholc Mlc'ldewicza dlługi najWiększy poeta poIsili z
pi('rwszej połowy wieku XIX, JiJljusz Rło
wacld, był te2 uczniem AlI aLi ellJj i \\ Heń
sldej. '!f I,tórej sl~orzystał te~ wiele, rozszerz!lJ~o
znaczll~e boryzollt
um~ słuwy.
lata nn.. we~s~tec~\le nie odegrały jednak
zbyt wJOll<leJ roll na rozwój Jego taleutu.
Nato~iast olb;-zymi znów wpływ wywarły stud,]a w Ulllwersj'ter::ie wileńsltlm
na Józefa Kraszewskiego, Irt6ry z całym
zapalem odduł się w Jatach 1829 i następnych nauce, a chwile spądzone w
Wl,lnlo ,:zl:llczuł do l1ajszozęśliwszych i
I1I1Jwll~l1le~/JzJ CIl w tyciu.
Ne folu IJad ..ń hjston~n:ych zaslJ·

Srod

Chodźl{O.

:Miltołaj

Mali-

Narbut, lronstanty Tys'T.Alekunder Zdanowicz i wielu

riewiez,
Innyeb.
Snmiennt'mi badaniami w zakresie
Ustorji literatury ' polslljpj odznaczyli się
idsm Joeher, Hipolit Klimaszewski, Ale(Bander Tyczyńs~i.
, Chlubę przynie~1i te~ szkole znakolIliei lekarze, wspominani z glęboltą wdzi~!zno~cią i rzewną pamięciq przez długIe
lata nietylko jako uczeni ~J~boltipj wiedzy,
lecz taUę jako filantropi w najtzczytniejnem tego słowa znaczeniu: DG dzi~ dnia
przt'chowuj" Bi~ o nicb rzewne opowie~ci.
przypominające jakby legendy. I znów
tyJltO kiJka nazwisk: Stanisław Morawski,
luljan Titius. Jan Wlerzbic\ti, a pozatem
cały zast~p dra sprawy narodowej jaknajlepiej z4słu~onych.
Trudno tu w końcu nie wspomnfe6
& tern,
te wit'lu nczni6w uniwersytetu
wilf'ńskil'go zasłynęło później jalto protesorowie nietyllto uniwersytet6w nietyllw
p~lskieh, lecz tak~e zagranicznych. Nalpty
do nich mi~dzy innymi Józef MalInowski,
Ilinapomnianych zasług relttor W główDej szkole warszawskiej, młodziezy uniwusytecklpj najlepszy nauczyciel i opiekun, Aleksander Tyszyński, zasłu~ony krytlk i ' historyk literatury, równie! profeBOt' Szkoły głównaj, }{tóra w gronie swem
miala jeszcze trzech WIleńczylt6w, zllaltomitego lekarza Tytusa Cllalubińsl{iego,
Mie,hał8 Brzostowskieg-o ł Antoniego Kry·

l~
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szkę. W uniwersytecie krakowskim zasia-

• elf tak zasJutf'ni pisarze, jak Micha! Bi-

\ińskl, LI>onard
Gowallł, Teoder

8,

I

dali na katedrach uniwersyteckIch także
uczniowie wilpńscy llpchel, Lewlwwicz i
Worsz.ewiez. Dwadzieścia pięć katedr za~ranicą piastowało. lIiI IlU. wycbowańc?w
wilpńsldch, między Innymi Adam Mwlo?wlcz w Lozannie i Pary tli, W Charl,owJe
Alpltsanopr Mickiewicz i Alfons Walicki,
w Chili I!?nacy Dompjko. Tal! to promienie
Batorowskiej wszechnicy świeciły na obu
pólkulach, na,,:et po za:lIl~njęclu przeslawnei uczelni szerząc JeJ sław~ w da-o
Jekie Rtrony.
.
T"ch leillta luinyeh uwag zaledwIe
w prz\'bliteniu mote dać wyobl'at~niF'l o
bocral'twie plonów unhters)'tetu: potrzebaby"kilka kSIąg do napisauia dziejów za,
si\1~onych jego uczniów-pracy tej jeszcze
niedokonano.
Hu!!o lrolłątaj wyPowiedział a uniwt'rsytecie wilellsk,im t~ sł~wa: "Gdyby
w Wilnif\ światło nIe zaJaśniało, motpby
zaasła dla polaków i icu mowy'". Istotnie
u~iwer8ytpt wileńsl\i mim? kr.ótldpgo st~
sunkowo trwania, sŁał Sle Jedną z naJwatnipjszych dźwigni i ostoi żj'cia. n,aszego narodowego i umysłowego .. Pokl . te~
istnienia Polsld, nie zoponllJlmy D1g~y
jego wiekopomnych zasług. A ~ziś, \v ch '."111
pO,nownego otwarcia pOdWOI Uczellll" z
serc naszych płyną najgłębsze życzenia.
by we wsllrzeszont>m n8 nowo do ~Ycia
ognisku od~yly tradycie zn.akomityc.h prolesorów i duch owych nlezapomnlanych
nigdy Filaretów i Filomatów.

1919

t'.

~r. 298,

...

Hakatystyczna
pla[ówka
J
Kogoż

pozo~tal'e
II

teraz zamierza

wPoznaniu I zqJalllem
~ię d~ L 10 r d Georg,ea. z kategoryoznelD
upaństwoWlenI~ kopalń.
• ,

kolonizować',

"Ostbank?"
Wiedeń, 14 paździel'nika. Z Berlina
donoszą, że Rada nadzorcza "wschodniego" banItu dla handlu i przemysłu w Poznaniu (hakatystyczna inst)'tucja dla Itolonizlłf'jl) na posiedzeniu 30 \Vrześnia r.b.
uchwalila st.lso.wną zmianę statutu banIlI],
dla umoili1viellia iej dalszych agC'nll w
zmieni0nych warunl(ach politycznych.
"Ostbank" pozostanie uadał w Poznaniu, -po zlikwlduwaniu dotychczasow~' ch swych stosunk6w w państw. Ranlru
Prus/dm w Berli1lie, lttóry /!łównie finansował jego operacje kolonizacyjne.

Hl anya. ,Kakow~ki kandydatem na karaynała.
(Tel.
Paryż,

wł... Głosu

14

Polsko fI).

października.

.,Matin" donosi z Rzymu: W najsie w Watykanie sE'sja kunsystorska. Spodziewane są nomInacje leardynaló\v. Jednym z
kandydatów na goJno~ć tą jest ks. areybis/f op l{altowski.
bliższej przyszłości orlbą(izle

(Tę). wł.

tutejsze donos~ą z Frankfurtu nad
Menem: Wedle telegramu "DaJly News"
z Rygi armja estońska przybsła na pomoc armji łotewskiej. Spodziewają si~ o·
prócz tpgo w najbliższych dniach ataku
'
floty ententy.

BerUn, 14

landjf, Hiszpanji, Szwajcarji, Mpksyku,
WIEDEŃ, 14 października. (PAT)
Ohili, Argentyny, Irolumoji, Vonezueli, aby
Wied.
B. K. donosi z Paryża pod dazastosowały w odniesieniu do swoich obytą
13
b.
m. ze ~ztol\holmu donoszą,
,i,d wem komisji zawieszenia broni. Nota wateli środki, zmierzające do pr'zeszlto ~ brzmi jak następuje:
dzenia im w zawieraniu jakichkolwiek sto- ze rząd lotewsld opuści! Rygę i uZ rozkazu naczelnego dowództwa ar- sunl\6w handlowych z bolszewicl,ą Rosją. dał się do miejscowości Rodenpost.
mji sprzymierzonych przesyła si~ panom Srodki te są nas ' ępujące:
Wojska łotewskie opuściły Rygę i
następujllCą uchwałę konferencji
pokojoa) Okręty, zamierzające udać się do
..ej, celem przesJaniajej rządowi niemiec- portów bolszewickich, Ole otrz~ma.ią p l- prze k roezy ly Di \Vi tlę, wysadzi wszy
kiemu: l) Konferencia pokojowa upoważ- zwolenia. wyjazdu, podobnie jak 1 okręty, poprzednio wszystlde mosty \V potliła swego prpzesa do powiadomienia rzą-przybywające z portów bolsz" wickich. nie
wietrze.
P"zyczółl{óW
mostowycb
4ów neutralnych o postanowipnin mocarstw otrzymają pozwolenia zawijania do por- bloni aetylerja. \Valki między wojIprzymierzonych i związkowych w sprawie tów wymienIonych pallstw.
skami łotewslciemi a niemieckimi
nacisku gospo.farczego, jaki bt;dzie wyb) Podobne zarządzenia, wydane bę
warty na Rosję bolszewirką. Uprasza się dą co do towarów, przeznaczon ych dla trwają nadal.
rZi\d niemiec,ki o zastosowanie środków, bolszewic':iej Ros,i.
ttóre określi bliżej ustęp 2.
c) Osooy. zamierzające udać się do
2) Rząd bolszewicki zajął nieprzy- Rosji bolszewickiej, czy też zamierzające Oęikie WalKi
jazną postawę w stosunku do wszystldch
stamtąd przybyć, nie otrz\ mają pasportlI
Niemcy wypierają się udziału.
narodów, rozpowszechniając swój pro:! ram, (.wy.jąwszy przypadki, w którycb paszport
Wiedeń, 14 pCłidz1ef'lilka. Ber1ińsJde
zmierzający do wzniecenia powszechnej
Wyd8DJ \)~d'Lie w lorOZUlUl(;'nju z mocarurzę10we B/UI,O Wolffa douosi:' Clętllie
relrolucji, co mieści w sobie zagrożenie stwami sprzymiel'zoDemi i związkowerni.
bezpieczeństwa wszystkich narodów. Ka~d) Powolane będą do ż~'cia Ilrzęd ~., walili wojsk łotewsk en z rOSyjskimi ('~)
de wzmoteni siQ siły bolszewików zwię· kt6rych za~aniem będlie nie dopUŚCIć do mlędzJ Mhawą a Hygą trwają w dalsz)' m
kaza to niebezpieczeństwo. Wskazanem tego. aby bankI pneprowad aly jal, iekol- cIągu.
W starciach tyC! nie bi'lr/ł udzialu
jest wobec tego, aby wszystkie 118rody, wiek interesy z pols7,ewlc"ą Rosją.
żadne
WOlska lIi PlO ie cklE', podlegające wla
kt6re pragną przywrócenia spokoju i poe) [{atdy z wymieuionych rząd6w podz!
1"1.;\QU bf>rlińs!t i ego (!) .
rządku społecznego, zjednoczyły się celem
stara się u siebie u wy1l.ao/e pot I zebn ych
Dalsle doolP~lellie z Królewca opie!walczania bolszewizmu. Z tego 'powodu zarządzeń w cel u przesz't-odzenia swoim
wa
w
tylll !tiprunld, ŻP Silne oJdzla.Jy emocarstwa sprzymierzone i związkowe po obywafelom pnro~ulUlewa ' ,j~ SIę z bolsze·
spieszą ~yJze lIa pomoc, a to
slollsl;ie
niesienin w swoim czasie blol<ady Nie- wieką Bosją, czy to drogą P\cztową, czy
ZAl'6wllO drog-ą Jąd<1}vtl, ja; te~ okrętaull_
miec niepozwolają na to, aby obywatele te! ,.telegramem iskrowym,
państwa niemieckiego podjęli stosunki
Powyższą notę zaopatrzyło naczelne
O~nLigły
handlowe z bolszewicką Rosją, w kt6rej dowództwo w następujący dodatc-.:
1lJDowy tego rodzaju zawierać mogą tylko
'Zali iadom pan rząd niemiecki. źe an(Tel. wł. "Glos IJolsldego").
przywódcy rządu bolszewickiego, wzrasta- gieIskie i francusltie ol{ręty wojenn,6 staRewel, 14 paździ rnika. W związlm
j"c zaś w ten 'sposób w siły, zyslriwaJiby cjonowane (,becnie na wodach F1Illndmotnogć wywierania jeszcze silniejszego
skich. wyjadą, aby bloltować porty b\\l- ~dziaJan/ami. W,oj ('n Uf?Vl i armji generała.'
ucisku na n~r6d ~ rosyjski. Mocarstwa szewiclde i zatrzyn;t,\ \~ać okręty płynąclI Ul tza ] oddl.lalow pull~wnika Ber'monta,
\ guer~ł Judenicz kazał pddział Bermoota
.przymierzone l ZWIązkowe prosiły rząd do portów bolszeWIckIch.
r\brolć. Bel'wont oświ::ilłczył, ze oddział
IJweeji, Norwegji, Danji, Holandji, FinI Slj pragnie wcielić do armji Deuikina.
października. (PAT). "Loealanzeiger" donosi, że rząd niemiecki 0trzymał notę ententy przesłaną za pośred-

tafyszów na linii Mitaw,aRyua.

Bieka paft~twem samolUnem.
Amsterdam, 14 październil(a.. (PUl
Biuro prasowe .. Radjo" podaje za AS80
ciated Press" z Waszyngtonu, że rządwl~
sI,! zgodził się na utworz('nie z R,jeki
okolicy samoistnego panstwa pod warOn
kiem, że interp.sy włoskie w państwiety~
znajdą się pod ochroną władz, pozostają
cyc~ pod wp.ływem włoskil?' ~raz że żą
dame WJochow co do starej dilelnicy Rje
Iti i części kraju. położonej na tej pola
wybrze7.a, do kt6rej Włosi roszczą sw
pretensje, będą przyjęte.

o tron

Komunikat szefa sztabu ueneralnego
z d. 14 października.
Front lIłewsko.białoru~ki.
Ataki przeciwnika na południe od
PGłocka

w rejonie miasteczek Lepel i
Kamień odparto z dntemi dla niego stratami. Na odcinku poleskim celnym ogniem
nasuj al'tylerji został zniszczony opaneerzony statalt bolszewicki. Załoga oltrętu
ratowała się ucieczką wpław przez rzekę
Pr)'Peć. '
Na reszcie frontu bez zmiany.

Front

woł,ńaki.

Spokój.
W ult. szefa sztabu generalnego
Haller pulko

6waran[je Polski dla Utwy.
Warszawa, u-go października (PAT).
Wobec krok6w nieprzyjacielskich, wszczę
tych przez wojska niemiecko-rosyjskie prze·
,jw Lltwie, podsekretarz stanu Władysław
Skrzyński oświ~dczył posłom zagrania.nym
w Wamawie i zallomunikował poselstwom
JllSżym za~ranicą, ił litwini mog~ spokojale kon,entroVla~ swoje $iły przeciw armji
nłemiecko-rosyjskiej. Polska nie wyzyska
lik cjętkioj chwiłiprzeclw Litwie j ni_ po-

może chotby pośrednio intrydze pruskiego
militaryzmu. '
Nadejdzie chwila, gdy istotne dątenia
narodu litewskiego znajdą wyra,; w utworzeniu rządu, który b~dzie wyrazem opinji
znacznej większości narodu ' litewskiego i
nie będzie miał, tak jak dotychczasowe. za
jedyną podstawę antypolską agitacj~. Wówczas litwini ocenią stanowisko obecne Po/.
. ,
SkI, która ~.nlka wszystkleg~, c?by mogło
doprowadzlc do rozlewu krWI między pola·
karni i litwinami.

Oewaknare terytoriów przyzu8ny[b PolS[
Pary~, 18 października. (PAT).

H
rada odbyła dziś posie
dzeoie pod przewodnictwem Plebona. Pc
leoono komisji do spraw polsItich, któr~
przewodniczy Cambon, rozpatrzenie śro
k6w, jakie przedsięwzią~ nalpty, ateł
zapewnić w~konanie art. 100 do 104: tra
tatn pokojowego z niemcami, ,odnosz'lcyc
si~ do ewakuacji terytorjów" przyznany'
Polsce, utworzenie komisji mieszanej, zł
tOllej z 8 o:l6b, kt6raby wytkn~ła lirani
polsko niemieckie, ukonstytuowanie ~
Gdallsh, ja.lto wolnego miasta pod prał
kto,~atem ligi narodów, obra.dowanie kc
atyt:lc~i wolne" o miasta Gdallslta, wreszt
spccjnloych przepisów, m~jących zllpewl
Plllsce kontrolq ad.miwltrao!f porlu ,dl I
Iltiego f Wisły.

vas.

Najwyższa.

BierneJ nad Balt)kłem.
Ryga, 14 października (WBK). Sfery
ło~sl\ie twierdzą, iż von der Golu proWet! ofensywę nad Bałtykiem w porozumiJiu z baronami baltyckiemi, którzy chcą
pr2 pomocy parcelacji ziem nadbrzeżnych

Antysemityzm na, leurze[l
Wiedeń, 14 patdz
Z Budapeszt
donoszą: ,Gdy dziŚ przed obiadem rOlp~
czely się wyltłady w akademjf handlow~'
podnipśli się nlcl1tórzy ze sluchaczów,
orzrkli, że . nie chcą pozostawać dłu~fi'
słucbaczami izraelitami, poczym opuś.cii

sale. Rektor Iiruppan prosił studell!ó;
nadaremnie o zalli~chanip alrcji 811tySi
mi('kipl. ' Słuchacze ehrz~ścljańscy doml
gają si~ H-to c1nil)wf>.j przerwy lV wykla
dach dla załatwienia sprawy. Reklc
l{rl/ppan zawarJoflllł o tylU wypadku mi
nisterstwo ' oświaty.

Akcja sparfaknsDwtOw w lfplkU.
Dos~lo do wiadomości urzę,lów woj
skowych w Lipsku, że oczekiwany jei
zamach stanu '1.0 strolly komuuistów.
\\'zmoclli.ono stra~e we wszystilich gm'
chach publiczuyc~l_ SątJ państwowy Z~
stal otoozony drutem kolczastym.

Kurs dewiz w lurJ[hD~
lurych, 14

października.. (PAT), D!
wizy Berll11sl\ie żl (21,80), Wiedeński
5.70 (6,25), Prasl\ie 16,25 (H',i5. I{oron
stemplowane i niestemplowane 6,25 (6,5Q
-0-

Wizyta p. Paderewskiego w Lon~Jnll
(TeJ. wł. .,Oł. PoL").
Warszawa, 14 października. DO\l-~
dujemy się z Paryża, te pan Paderewsi
nie jest zadOWOlony z rezultatu wizyty S~i
w Londynie. Premjer odmówił spraw~
zdawcom pism nawet ogóluikowych info:
macji, rezerwując je dla kOl:nisji sejmow~
Wyjazd pana Paderewskiego z Paryta spa
dziewany jest 16 b. m.
,

Co

się

,

-

dzieje w Pefe'rsburIU:

st~zyć

mIlką

nad bałtykiem silną kołonj~ niedla dalszej ekspansji w Rosji.

lrłOSki~ '

(JIoresp. B Polonja.").
Wiedeń, 14 paździerl).ika. Jalrn nąst~
oę króla włoskiego, w"razie jego abdyk.aoji
wymieniają księcia. .!ost~, który jest przJja
cielem d'Annunzia.

uenenla Harmonta.

I

,.GI. Pol.").

Praga, 14 paidziernika. .TrybunĄ'
czeska podaje szczeg6ły buntów tolnierz\
czeskicb, które miały miejsce w Rudzie Ż~
laznej i Bystrzycy. Tnwtejsze garnizony cze.
skie zoun towały się, wyrzucily dowódców
~wych i dokonały wyboru nowyoh oficeróv
l do rządu w Pradze wysłały ultimatam domngajqc się socjalizacji fabryk t r~orn
agrarnych.

Walki o HYDe.
BerJfn, 14 października. (PA.T). Dzien·
niki

_Nota ententy do' Niemiec.

Bnnfy !olnlerzJ [leSkl[l

Wychodząca w Berlinie gazeta ro'
syjslta p. t. "Pryzy\\", podaje !1ast~pDj4e!
Wiedeń, 14dPaździerDnika'I(:VBK). Oen. opis stosunl\6w w Petersburgu:
;\w,ow :v~sł ... ł o gen. eOl (ma następusię do Petersburga' je~
JąceJ tre~cI depeszę iskrową: Dnia 8 i 9 bardzo"Dostać
trudno, nawet z Mosl\wy. DOZIfO'
b. n. w~Js~a moje pobiły pod Rygl\ woj- lony w styczniu wjazd do miasta zo~t~1
ska ~stonsl<le i \Qtewslde. Zapewnia mi to obecnie wsitutek zblitania si~ armji pól·
pOdStawE: operac~\ną. Spodziewam się iż nocut'j wstrzymauy. UtywaiJie jedynej:
mniej więce,j pr8widłowo fupk,cjonujqcej
drogi kolejowej MiltolajSkiej, jest dozll'~
lon e jedYllie komisarzom 1 czerwono'
gwardZIstom. .
,
W:Lgony pasaterskie są nieomal my'
Brel[łe~
tern i nawet komisarze odbywają swe p~.
dróże w wagonach towarQwyeh. Jedyni!
(Tel. wł •• Gl. Pot")
poeiąg'j specjalne komisarjatu lódowegG
Paryt, 14 października.
mają do swego rozporządzeńia wagonl
"Temps" donosi, te w poreie Bresto OSobowe. P.odrót z Moskwy do, :eete~s'
wyboclJł strejk generalny. Do strejku 1,>Drga koszt'Jje 200' rubJi~ RozkładO w
me~alow~6w p.r~yh1czyli się tramwajarze jazdy niema wogóle, 8 szcz~~ljwi, któr~j
i robotmcy mIeJscy. Wodociągi obslulJ'oje przy pomocy olbrzymich lapó'welt uzyskaJI
wojsko.
o
pozwoleuia Da podrót, czekl'jll dnianJl. J
Z
nocami na pociąg. Bagatu nie przyjmuJą
,
ą
aDlfeJ!ki[~
zupf'łnie do wag'onu, wolno zd zabral,
(Tel ł Gł P l aj
, ItuZer Q przepIsanej, wielkoŚc:i i Wa. dze.
• w." . o. .
Na staeji Guszcze\\Q żostaJtl rzeczy ł do'
Londyn, lł p8tdzferIlika, Delegacja II,umem y podrótuycA, na,wet. o~erwono·,
Jn.v1ązkll zawodo.wego ęórllik6w 7\vrócHa !. I. ,:1',j~i3 tów dQjdaunie rewld.ow~' ..C!el

:a r;:l~!~:~1~w~zas\e

będę mógł uder~yć

Strejk generalny w

d"
Ik
aOle etlrn dw

.

b
el1ińczyl{cSw.

1"

n d a,

Przodmloty nfedo1.wolone,' do porozumienfa-do strajku

1S

P 8 t d z 1 e l' n f k a

radnego Antczakowsldego, który prosił o
zdjęcie porządltu

Rada Miejska uchwaliła zmianQ sta·
wek ~a leczenie ch'oryeh w szpitalach
miejskich.
Wybrano 1 t radnych do delegacji,
kt.6re. ma uczestniczyć w obradach jesiennej sesji zwiqzku miast; ze strony magistratu przyjmą IJdział prezydent Rtewsld,
wiceprezydent Wojewódzki,ławnłcy Weiss,
dr. Kopciński i syndyk Pełlta.
Reforat dora Margullesa W sprawie
organizacji kas chorych dla ludno~ci
przyjęto do wiadomości i postanowiono
prosi~ poslów łódzkich o przyspieszellie
wpr0warlzenia pon obrady S<'jmu projektu.
orgaulucji Itas chorych.
7.atwlprdzono budtet dIs oddziałn
komi!liarsldp!!o, lttóry w dochodach wyItaZtlle 311.000 mk., w rożchodach zaś o
80.000 mk. mniej.

d z..

Wizyty rcdalrcyjne.

W

Praca

I

Sąd

Zadaniem !ch bęcłzfe opieka nad tymi przestępcami, oraz kierowanie ich na racjonalną drol!ę p(\T'lrawv.
W uh ległym miesiącu na stanowisko
sędziej!o tei instytucji w Łodzi z0stał mianowanv przez prezesa sądu p, Alojzy Au~u
stynowicz,
Lokal pod sąd dla małoletnich (011!inska "'l) iak r6wnier. urządzenie sądu dostarczył magistrat.
Przest~p~y maloletnl, aby nie stykali
się z przestępcami doroslymi. będą umieszczani przy ul. OlgiI'iskiej M 3.
, Sędzia Au!!ustynowicz zwr6cił sit: do
władz z memorjale m , który złożył na r~ce
prezydenta Rżewskiego, celem wybudowania instytutu karno-popra\'\',czego w Łodzi.
Ławnik z wydziału szkolnictwa oświadczył,
że wobec tego, że ministerium pracy i opieki społl!cznej przeznaczyło dość znaczną
sumę na opiekę nad zanicdbaneml dziećmi,
a ministerstwa zdrowia i sprawiedliwości
r6wnid przyrzekły swoie poparcie, miasto

POdzł~kowahle.

Warmiiski komitet plebiscytowy przyslał magistratowi

(TeleI. od nasz. kor3sp. warsz.).

I

Wiadomości bieżące.

t

I

.

..

Z Rady MieJSkIeJ.
. '

I

masła

niepomiernie

rosną.

Na w(l,oraJsz~m Jl08ledzetliu., Rady
Mfcjsltiej przcwOdllll:zyła pant .J{oz101kiewiezówna. Przyj~ła do wladoll ' " list

lreen, którzy Z~r ła~laJą ?owe ,I pop~~wlają
tare aparaty. ZądaJą 0111 l3-e] pens)1 l do- radueO'o Swideraklego, który, '
. '\'odu
datku drożyźnianego Pertraktacje w toku. wyjaz~u z Łodzi, 811~eda man~a\; '" ,)j :' 'O Ue w ciągu dnia dzisiejszego nie' doidzie ' miejsce jego WUOdll nauczyoIel Ut "I,v

l

l,

Obec·

nie za funt lDasla pierwszegą gatanku

~I\

dają
duią

po 16-17 mk., a hurtownicy zapo\Vja.dalszq zwy:>.ką cen wskutek braku t0waru i znnczne,g'o popytu.
Z kompetentnego, źródła otrzymujemy
inrormacj~. iż maślarnie krajowe w roka
biE'żącym produlmią ju~ podwójną Ilość masla w porównaniu z latami popt"lednimL
IloŚĆ ta wystarczyłaby dla potrzeb kraju,
gdyby granice były szozelnie, obstaWione i
niedopuszczone było QO masowego wywozu
masla do Niemieo i Rosjr; gdyż obecnie tysiące kilogramów masla wywo~olle są na
Sląsk i na wschód. '1'0 w]aśnie powoduje
szalonQ drożyznfl tłuszcz6w w kraju i tro.d~
ności w aprowidowaniu miast w maslo.

Teatr Polski.
Dziś, Pl

powo{lu prób 11 nafbmszyoh premjer, widowisko zawieszona,
Jutro Teatr
rozpocznie przedstawienia w nowym gmaohu
przy ul. Dzielnej 18. Odegr.me b~d!\ "Śluby
panieńskie" Fredry, II udziałem I,. Dlmin.
Inauguraoyjne przedstawienie poprzedzi od..
czy t Kornela :Makuszyńskiego.
Pocza,tek o
godzinie 7.80 wiocz.
Z okazji rozpocz~ci!\ Sflzonu
atne
polskim w nowym gmachu (DZIelna 18), jutro
t. i, we CZw8Ttek odbQdzie się nroczyste na.boteństwo o godzinie 9 rano " koaciole św,
'J.{nyża.

Skrzynka do lisi' •
-x-

o

wykłady

literatury nowoczesnej.

m, Łodzi podzi~kowanie

zn ofiarowanie z funduszów miejskich 5000
mk. na rzecz akcji plebiscytowei, podkreśla
iąn przy te 1Il w gorących slowach jednolity
rront społeczeństwa, bez względu na rótuice
społeczne i polityczne.

Po~sltl.

Dochód z odczytów został pr!llenaczony na wytej wspomniany Zwiqzek Samopomocy.,
.
Racl przyjł\ć wyrazy wJsoklego p~
watania.

.

Redaktor "nyd'ifanu",
Cczary lellenta.

L6dt, dnia 18

października

1019 r.
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W cią~u tygodllia od dnia ó pdd7.łernika do dnia 1 t pdd1liernik~ zanotoZłoto
wano w Łodzi zachorowall: na dur 09ut...
kowy (tyfus plamisty) 7, w tern m~~czyzn
4. kobiet 8, ohrześcijan 3, tyd6w 4; na
Tern s'adur brzuszny (t"fus brzuszny) zachorowań
Feljetooista parysldego "
dP , '
J
'
,
eml&
27, w tom mętl~zyzn
11, kobIet
16, chrze- p. J " b'lOfqo PSUI npt z teO'o
" " ~e
" ,.A.IU1 ancu~cjan II) tyJłów 12', (zO'onów 2 chrze~cjan- wkrótce ma obdarzyć 90 r~dzl~ ..fr d le
•
"I
o
, d'
h rzynaJ!11111<'1f I'ó
zki)' na dur powrotny zachorowań 1, cbrze- ISkICh, posla a]<\cyc P
śclallin l' na czerwonl,~ (dysenterję) za· więcioro dz.iecl, kwotą P,o 25,000 ran" ~
chorowań' 24 w tem mEl~cZYzn 14, kubiet z fundacji p. Cognarq a. ,\'.I~ 1e z nIc
7 rzuca jasl\raWe światło ua dZISIf'JSlą Fran10, chl,ześcJ"an 21 • ' tydów' 3 , (zO'onów
o '
t
t~'
prywatuem
mętczyzn 6, kohiet 2); na płonicą (szltar- cję, rzqlzącą 8 ą W
Y lU 1 ś iĄ C}
latynę) zachorowali 27, w tpm mę~czyzn prtewaMie tak zwaną mora no o
, II, kobiet 16, chrześcjan t3, tydów 14 wilną·
,
.
f ncu(zgonów 10, w tern męzczyzn 5, kobiet 5);
Hojność p. Cagnacq a-pisze r,~ a
na błonlc~ (dyfteryt) zachorowali 2, ko- 9ttt dziennllcal'Z-należy do kategorll,t biet 2, chrzcścjanka 'l, ~ydówka 1; na dr~- gród, l<tóre wyróżniają od,,:ag ą pYt l I~~
twic~ karku zachorowań 2 cbrześC1janld ale wcale jpj nie llohlJd~alą.
orze.
(zgonów l chrze~c.ianka; na różę zachoro- bowiem w ceto pobulizenla ludzi (lo po
wad 2 chrześcjauki; na gorączką połogo- ~więcenła innych środków, za~rtnych od
wą zachorowań 2 cbrześcjanki (I zgon sumienia i wiary indywidualne1 ••
chrześcjanka; na gruźlicQ zmarło osób 19.
Ci wszyscy tlp_, co, l1rzsnll~ c?~ rila
ojczyzny w ciągu ostatnIch lat p1rclO. dumni są. zapC'wne z odl,n,a~zel\. jrtellie
Z Towarzystwa prawniczego.
W ubiegłym tygodniu odbyto sifl 'W lo- zato otrzymali, ~Ie obur1zlll,by .Slę, rrd'\'~y
kaIn własnym przy ul. Piotrlwwskiei 91, do- zostali pos4dzem. 1~ pobudką Ich h(l~olz
roczne ogólne zebranie ozłonków Towllrzy' mu była ~ą lza t)'ll;:o, o IZn R,C7i'ń. Że fIlansiwa prjlwniczego. Przewodniczył wicepre~es h'opi nie wabal<\ Sl(~ popIerać r~oty ~o
lądu, p. Tadeusz Kamieński, ol>owiqzki. se- dzinne i domowe-to bardzo łal~lf) z; Ich
kretarzn pełnił adw. J. Lewy.
strony. $lle inna sprawa, czy hOlno~~ Icb
Po odozytaniu sprawozdania z dzialał- wpłynie rzf'Cz~ WiśCie na ,:olę 111l7.,llfI.
ności zarzqdu towarzystw/\ w roku zeszlym
Aby I'OZwlt)'lal: !twesllę 1If1"or!Zln trz~~
przez adw. PIotra KODO. i projęktu budżet.u ba szull/lć rtlluycll w obju\\'aC'h ekonom~
na rok 1919-1920 przez skarbnika, rejenta cznyoh. Czlowlelt podł1bny j<,st rl,o kaplJ. Ladę, w1wirt?:at:l siQ otywiona dyskusja, talu, który przez swe ZUi):tl(owaule p,nyi:wlaszc:&& w Il..w8l!.iji zmiau atatutu towa- DOsi procenty. '\Var!lnki Jednak !Jclowe
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Ceny

nabIałem.

.- ";'yc•• e.

Łodzi.

sarza aproWizacji p. SaUlborsklego, gdZie
wspólnie Z dyrelttorem 1{~m1tetu rozdzla,lu
chleba 1 mąki p_ LubIńskim omaWIał
O stauowisko posła w Japonjl.
sprawy zasadnicze. PO' skonstatowaulu
(w) Osoby wpływowe z otoczenia pa- zapasów j przejrzeniu statystyId; oraz
ha Paderewskiego forsują kandydaturę Ada- naoczuum przelwuaniu Się, te .Łodź ,1!
łt1a hr. Żóltowskiego na stanowisko posła I rzeczywistości otrzymała zuaCZDle mnIeJ
mąki, nia powiua, szef sękojl O powJtRzecz>,pospołitej w Tokio.
Bzym telegraficznie zawiadomił biuro rozdZIelcze
w Warszawie, Iltóre ze składnioy
Uroczystości krakowskie.
warszawskiej w Ilajl>li~szych dniacll prze(w) Na uroczystości krakowskie wy- śle znajdujące się tam zaplIsy dla Lodzi
leźdźajf\ do Krakowa wraz z Naczelnikiem
Po omÓWieniU zasadniczych spraw w
Warszawie, państwowy urzlld zbotO'wy
Państ\\ a wszyscy llomendanci dawnych pol .
skich formacji: Szeptycki, PuchaIsId, Dur- bedzie upowa~uiony dO,dostarczenia mąki
nIetylko z powiatu lialiskiego, leCI i z
sld, Dowb6r-Muśnicld, :Michaelis, Żeligow innych powiatów, ateby tym sposobem
I ski, jak równie~ reprezentanci państw en- nareszcie anoroalnej aprowizacji polotenty.
ty6 kres.

Strejk pracownIków telefonów.
(w) Wczoraj nie przystąpili do pracy
/ pracownicy Tow. akcyjno telefon6w Ceder-

Z IJandtu

Choroby zaka1ne I §młerłelno§el w l.odzt.

lak wzmianl{owaliśmy onegdaj bawili w Łodzi szef Rol(cji zbotowo-mqcznej ministerstwa aprO'wizacji p, Helf)ich
dla zbadaula stanu aprowizacyjnego Ło
dzi. Po odbytej llarądzie w magistracie,
szef selteji p. Helbich udał si~ do ~om,l

(w) Naczelnik Państwa miano~~ł 'P'
ana SUldennickiego radcą prokuratorjl generalnej, zaś inż. Ignacego Wolickiego-szerem sekcji ministerstwa lwlei.

w duchu
klilbowo-towarz,skim. Postanowiono, miQdzy
innemi, urządzić w czasie na.ibliższym uroczyste otwarcie siedziby towarzystwa, połą
czone z poświQcen iem lokalu.
W koilCU dokonano wyborów członków
znrząriu. W glosowaniu tajnem powolani zostali do zarządu pp. prezes Eazim. RossmaD
(ponownie), lIotarjusz Juljan Łada (ponownie), MW. Piotr I{on (ponownie), sQdzis
Marian Cynarski i sędzia śledczy Wacław
Opaliński, a na ich zastępców Ildw. J. Lange
i sQdzia R. Jnckowski-

Wielce Szanowny RedaltŁorze i Kolegol
PozwcSl Pan. te na łamach poczytnego Jego dziennika zamieszcz~ odpowiedj
na zwrócone dO' mnie z pewnych stroD
zapytania.
C,- kł odczJtów publicznych o nowo"
czpsnef literaturze polsltiej wy~ł?szę jedynie i wyłqcznle na zaproszeOle mlodZlcty, organizującej "Zwiąr.;ek Snmop~
mocy polskich szkół średnIch w Lodzl .
Celem tych odczytów jest podzielenie Się ~ szel'szym ogółem tymi poglą·
darni na najwięltszyoh pisarzy n~szycb
doby romantycznej i pOf?mantyczneJ I rzumogłoby stworiyć taką instytucję.
oeOle 11& nich tego ŚWIatła, dO' Hórych
Projekt ten szczeg6łowo zostanie om6- , pole ' daja przywróc~n~ wolność ~łowa ł
wiony na jedncm z pOSiedzeń magistratu.
oceniania zasług na.JPlerwszych plewcó,w
i szermierzów Niepodległośoi i OdrodzenJa
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Mianowanłą.

rzvstw/\ I rozszerzenia działalności

małoletnIch pr2.'est~l'c6w.

Rozl'oT7.ądzeniem ~du Moraczew~l<'e

'Warszavva.

chleb dla

dla

J!O wprowadzono w tn:ech miastach b. Rr6lestwa sądv dla małoletnich przestepc6w.

I

o

wydziału szkolnłctwa.

W biptllcym rokit 8z1tolnym wydział
,szkolnictwa m. Łoił1.' sklailal ~ł~ z ńllste
pujących t1rg~n6w nomocnll"'ZVl"h: Ttomisii
1.al{npów. knml~ji dla bll(lAnh, lokAli s1.1'olnyl'b, komitl.1i h,,!!ipny S7.knlnpi , komis;ji
1{I11tnrnlno-olohdlltowych. T\'omfs'e te ml ..s1.e1.1\ się w lohlo wyddało, Tlr1.y nlloJ
Olghi!lldpf 8.
P(\d '1.8rznd p m Rzkolnietwa mfpjsld~
l!O zn'ljnufą !lie: 8-k1. !!fmna1.inm rnłPjsldA,
m;pj~ka s-kl. szkoła
h::milloWll, I):'kl,
s1.1{ola hdnwskn, s'T.knJa noks'T.talca.1ąN\
dIn terminatorcSw n p mip!1lnfcZ;leh, knrsa
l'Pil~!!f)l!ic7.ne, pracownia pA~a!!ol!iezn!l,
szl,oła pnrnOCniC7.R i 168 szltcSł powszeohnych (I 087 oddziałach.

'!

na papier.
(w) Ministerstwo handlu i przemysłu
wystąpiło z wnioskiem o zniesienie cła na
papier na przeciąg S-ch miesięcy. Wniosek
len, mający na celu złagodzenie obecnego
kryzysu papierowego, iest przychylnie rozpatrywany przez rząd.

dziennego jego sprawy

i odlotenia .i~.i at do zapadniącia decyzji
sqdu i władzy prokuratorskiej.

dzielany miedzy siebie.
s az ogmow'l
. p .•
Na dwprcn Carskosielskfm w Peters_
borg'u, widać jE'szcze posłańców w dawnych czcrwollych czapltach, lecz korzystanie z ich nslng jest polqczone z wy- Ł O"
datkiE'm killtudziesięcio rublowym. po-,
•
ro~karzy jest niewielu, 136 na całe
miasto i za mały Iturs, ~ąda.ią oni setek
'
tubli, przyczym sto rubli nazywają gryFELJETONTK.
wlennil{icm (lO kopo).
Na Newsldm, jak wog-óle na wszystkich ulicach - jest 7,upelnie pusto. Milicje tworzą same kobiety. Ze skl('pów
ptwarte są jedynie ma~azyny sowjpcltie i
CZ!lSiA nn;wi~k~zei i nR1bllrclzipi
to \v g-odzlnach nrzęnowych od 7-11 i wvtę~onef prl\P.v zHC'zynlljn do lokalu rpod 8-5. Przed ohia!'lem motna w nich r'la1rcvfnn!Z'o naplywa~ Ir(\~eie Tll'Mnący się
dosta~ na kartid. nIe i to niezawsze, śle-I C'z('g'~~ (lowiAil1.ip~, iuh te~ pr1.ynoszący
~zie, suszoną 'włoszczyznę, ryby, bruldew informacje, czasami bardzo epnne i potą·
t marchew. RaCje chleba ,wynoszą dla dane.
pierwszej kategórji 150 gramów dz.iennie,
Po włQhz~i c'Ze~ci jerlnalt wizyh
dostaje go si~ jednak bardzo Dlero!n- tp, Sil hlko ndręc1.pn;pm rarlaktorów, dla
larnie. Cl/leb ten zawi<>ra cały 8z<,reg IttcSryrb 1In~da ehwilll ,f pst drogą.
~omieszek. Druga i trzeci n Itate~orja
'Wchodzi rro~~ plprw9zy.
ludzi nie otrz"mufe nic prócz kartek, za
Nif>sie plik papfpr6w 7.e sobą. Niektóre płaci ;5 rb. 80 Itop. Z wielkich slyehanłA cipkawy tuldat o hrmh'nfn
sklepów na Nf'wsldm jest jedynie otW8.~ty niemo"ląt 7:1rmnlnltllmf ł I{WA~npm mleKuzlliecow, czyli "Drugi mag-azyn sowJe- kipm. lliptl1l1ście rozd7.i1\lcSw, wierszy cztecki nf1rodo we,; fabryki porcelany'".
rysh. milsi by~ umieszezone jutro, rzecz
wystawie wl(ia6 "porcelanę nowego stylu
epolrowa.
t. j. białe fajansowe naczynia z czprwoGo~~ nrngf. Mloda (lamA rO'r.g'('IrqCl71Demi Opaskami, młotpm i kiplnią P?środltu. kowana. Ma~ ;ą 7.drarlza Z lJr7:E\dnic1.kl\
Kupować, wolno jedynio na kartkI. "Go- hinra transportów k9~?:J .ia!!lanei. 'T'r7.p
śeinny Dwór" jest zabity belItami, . a ~a~ ha rro konfpc7.nf/l OSllll'lrOWll6 w "rr81.etsl"h",
r<,ln"irowane- towary wysłalle są meWIa- Hiptłne. llipwłA~ta 01>łsala to W81.VSt1{O w
domo dokąd..
.
. II
•
dtl~:I'm l)oeml1cif'l wlerszl1!flnYl11. R~ila1ttor
Rpdf1lrc,Ję "Nowole Wreml8 zaJął ze'cllpp to poprawić i uun('~ci~, komecznle
oddział" "'i3domo~cj ,mo_sldewskich~. Pl'~ed , na jt;fro.
g!tlacbE'm Dumy WZD1t'SJono p,omn lk Las- i
Gnś~ tr'lpct. Stary pedarrog. ,;althsali Owi. Nit'g'usto\ "oś~ pomnika poburlza da I3zkole J!'ospo~l\rsl\ą !'Ils pa1\, poląezo
do kpin przechodz~oych marynarzy. Ko- Da! DRUh tat\ców rytmic7.nyol1; np. prasci oly są szczelnie pozamykane. Nabo- 80wanfp b!alf\j hipHźnv w~r6d hnrmoniitf'ństwa .odbywa.ią si,e jedynie w kated~ze npgo p]l1s ania ; JTocl"wla zdrowych m!lt.ek
K,azańslllPj i w I(o~clele Wniebowstąple- rytmicznyoh. Foljał na dwudziesto nrkun~a PańB\(ie~o, Są one zW,Skle przepeł- szaeh.
""
1I10ne" Swiec i opłatl,ów l11e~a ,o~dawJ)a.
Jps1:ezp !!;o~~ ~eden. f;!9Mwny obJS viatło el,.,I,tryczne llah Sl~ w do- 'trlltpl prp'lN! nank,'wP!to ~\ola 1:hipr,u'zy
m~ch prywłltJ~ych i te~trael~ cztery(J' go- napiscSw n/\ morarh. Przynosi opr.aeowadZlny, od S-('] do 12-eJ. KI~ematot)rafy ne wE'zwanie no ministprstwa k t1 1el0 ro1.są znacjonalizowane j prao~JI\ wskutek , pisanIe ttollkur~tJ. w jald spos6b polhó~
wlelldch gllty współ{lraCOWUlków z ogro- ! ny janący Idlka godzin. w nl\tloczonylD
moyul ddlc)'tem.
.
. '
.
zuppłnfA w!I!!,onif'l mo~e Się dostać do peDubrze ubrane] publlczOo§?i n~e WI- wnej ubikacji. (00). W imię ocalenia od
dać wcal("_ UrzędnICY f ulzGdUłczl:! pań- mąk T'onr6~nych. Wil'rszy pię~ge~.
hwowe nOszt} szare bluzy. O malllde~ach
TymcZ3spm w drugim pokOJU Jcolpga
lub koJoierzykacll niema mowy. Koblety rpdake'\'jny poczyna "odbierać tpJpfon· z
chodzą w chustkach lub cze~l(ach ,na ~ło- Wars7awv.
wie. ::;tal aunie uuraui są JedY,OIe ~un'
Wchodzi pani powatna w mantylacb.
krzy bolszewiccy, ale o,statuJo Dle WIdać! Opowiada. llisltliw)'m głos~m.
ich wcale, gdy~ wysłanI są na {ront De_ Pros7,~ pani ciszej, tam telefon!
nJkintl.
Pani mówi cisze,j. Przyszła imieniem
. }(jteligencja j('st z,u~ełnie zrlljno~an~. Towarzystwa. pań ceruiącycb skarpptld uNlel\t6rzy z pośród nieJ utrzymywali 8lę borrim alttorom. Protel,tor Towarzystwa
przez czas dlu~szy ze ,8Jlrzeda~y swy~h ,,!!lą?~ D1ubaj',o w~:ieM~a do ltapieli carzeczy, w skle[Jach konlJsowych, Obcclll~ I Jem }<,c1,enia podagq. Panio chcą urzq!edna!<7.e "87.)'scy prawie ,oyll ~~lUSZell1 I dti~ naboź('IJstwo na IDtE'IICję szczęśliwej
\VStą[JIĆ na służbę bolsze,wlcką. 1 o sam~ podr6~y i powrotu ksircia.
,
dotyczy dawnycb carslncb generał6w l
Tymczasem, liolega w drugim pokoju walczy z telefonem, który słycbać wyoficerów.
Tale przedstawia się w ogólnych za· raźnie. Dochodzą urywane wyrazy.
rysach ~ycie w Petersburgu. Obraz .ten
_ lUo'I ... Aha ... PetJnra .•• urwał... ClO
lest moż/} niepeluy, lecz prawdZIWy 1 0- urwal'L Deni!tinowI1 ...
~jsally bezstrollnie".
Prz<,ra~onn paul opada na krzeslo.
-0Wizyty na szczęście 8i~ ,kończą.
Wchodzi wotny redaltczJny, p. Piotr
j wynosi olbrzymi kosz z przyniesionymi
rqkopis'ami na śmietnik.

Cło

6,

1'.

ski; pozatem przyj ~to do wfaoom o.~ct liat

przyłączą się

Inb zbyt wielki bag'a~, jest zazwyc~aj \' telefonistki, kt6re jednak obsługiwać będą
przez tych egzotycznych strcSży bezple- telefony oficjalne (wojskowe Pogotowie
eZf'listwa pnbllczneg-o konfiskowany i roz-,; tr .
.
i t)'
,

I

1919

-

l

f~

1!r o If 11,

zmarła

W dniu 12 paidziernllra r. b.
stra, bratowa, ciotka i kuzynka

P at d zf er n fk a

19 I 9 r.

Nr. 2S3.

najukochańsza ~ona,

nagle w Warzsawie moja

nieodblowana matka, nasza c6rka, sio-

"

Wyprowadzenie drogicb nam zw1o'k z l\Ościola św. Jana na stary cmentarz ewangelicki odbędzie si~ dziś, dnia 15 pmtdziernłka, o godz. 12 w polo, o czem zawiadamia pozostała w gł~bokim smutku

Stroskana rodzina.

ezłowiefca stały się o wiele trndnif'jszymi, w miarę udosIlonalenia się cywilizaeji, g~yt wzrosły jego potrzeby.
Człowiek chce rozporządzać większą
sumq zadowoleń muralI?ych i materjalnycb,
8 dla osiągnięcia tego celu, jego praca
musi przynosić wielłtie zyski. Jest io
możliwem tylllO w krajach "nowych·, a
'Więc w Ameryce, w llOlonjach angielskich
~ wogóle tam, gdzie stara cywilizacja do·
piero zaczyna docierać. Tam zwiększanie
się rodziny jest następstwem łatWIejszych
warunków jej egzysteucji. A1C'l W naszych
krajach europeja 'ich trzeba się ścieśniać
i dla utrzymania jal,ości narodu zmniej8zać jego liczebność.
Cót sią tedy dzieje w takich kra'jllch np. jak Fralloja1 U nas każdy dą
ty do polepszenia swego losu, przede,
wszystlliem przez komfort materialny.
Dopiero jednak w6wczas, gdy !latdemu
będzie dana motność pracy i zdobycia
więllszego Z nir.i zysiw, t . .1. w JtraJach
o du~ej ekspansji rolniczej, dalej w okolicach O inteosyw,oym przem~'śle dobrze
wynagrodzonym robotniliów, wreszcie po
miastach z ożywionym handlem, jes& dziecItO wartością, którą każdy chce po-

Dnia 5 października r. b, po ltr6tkich, lp.cz ciężkich cierpieniach zmarł pod Mińsldem w 21-ym roku tycia
szeregowiAc S'ej kompanji telegraficznej S·ej dywiz i \

j

Pll

b.;

J

A~01B

PIE]'N'IO.4.

student medycyny uniwersytetu warszawskiego.
• O bolesnej tej stracie zawiadamia w nieutulonym łal1l
Łodzi nastąpf

'0 dniu pogrzebu w

dynym skutecznym w tern połoteniu §rodkiem będzie gromadzenie pieniędzy.
Niestety, zbyt wiele francuzów, fał
szywie tł6mncząc sobie radą Guizot'a:
"Zbogacajcie się przez pracą i oszczęd
no,ść", doszło ilo przelwnunia, ~e siła rodzi sitt z pieniądza, podczas gdy jest onaoałkowicie zaletną od energ-ji. Zmiel\my
więc nasze zapatrywania na tym pun!{cle
i uWierzmy, żo właściwo szcząścle narodu nie zależy od jego bogactwa, lecz
od ob1itości jego Ilrwi, bo można zdolJyć
złoto, zapomocą krWI, lecz ono życia
nie daje.

siadać.

specjalne

na nawiązaniu sto-unk6w z NiemPosiada Holandja również ogromny
majątek w markach, wynoszący miljar-dy.

camI.

148.20
3;>.25

4.20
6.3.1\

4.20
3.55

J{ronika ekonomiczna.
Holandja a Niemcy. Z Amsterdamu

donoszą, że powstał

tam projekt utworzenia giełdy dewiz terminowych, która głów
ne swe obroty będzie dokonywała w markach państwowych, gdyż Holandii bardzo

159.-

Leje rumuńskie •
Lewy bułgarskie •
Floreny holenderskie
•
KOl'ony szwedzkie
•
norweskie.
"
duńskie.
•
•
•
austl'jnoko-niemieckie
II
czeskie •
Marki niemieckie •

170.-

13.25
850

"

wf B. Ejchner

Piotrkowska 50

S

"...
Ruble dumskie •
"

Korony •
Franki.
Szterlingi.
Dolary.

~ł!ld wszelkich mate~jałów w zakres elektr.
!\« wchodzących poleca. hurtowo 1 detnlieź."

140.-

yprzedaż

Niniejsz em zawiadamiam Szanowną KU iente!ą, j~ z dn iem dzisiejszym wystą
ze spółki z pracowni okryć damsldoh GUl"t. i Beke.. , Pdotf' kOwa
ska Ni l.. i jed,nocześnie założyłem na własną ręk~

piłem

gardel'oby

w

ry a
w Poznaniu w bezpośl'ednią ładownicą. rzeczną, i kole..
jową

w samych

Z dużym

zakładach

wraz

•

.

terenem do budowli

dla fabryk z bezpośrednim polqczenlem koleiowym,
rzecznym i szosowym, z powodu podzialu spadku do
sp'rzedania. Oferty pod Z. 1586 do Rudolfa .Mosse,
Poznań.

Jlaszyny

3

ao pisania

Na~YPtATĘ
ltDłdry

c

Ch. "1arkowicz
J[~

~

•

lab

arywaną

do szycia 'papieru.
Oferty do o.dministracjl
Bub. "M. R. S."

STĘPNE

Marji Hochsteinowej
w Łodzi

w firmie

Szmechd i Rozner fóDi
Piołl't'cowska

Głosu

127-2

23 W6Iczańska 23
__a .______~______________________~

~=--=
771-~

100.

I

II

S-ka

37, w podwórzu.

nową

54.05

8-klas. Filologiczne

po tanich cenach

•

Kupię
maszynEl

44.00
53.85

(dodatkowe) do klas: B, li, m, v, VI i VII rozpoczną
sią 19 bież. mies. Informacje i źapisy codziennie od
godziny 10 -12 i 6-7.

męskiej

towary damskie, męskie,
dziecin fJ e, obrusy i

Piotrkowska

116.25

Gimnazjum Żeńskie

z powazaniem. M. Gurt.
znajdująca się

117.25

2

da:m.skieh na ul.
Piotrko'W'skieJ 59, iront, I-e piętro.

Ouia

•

201.196.- 186.-

209.-

Spec. chorób skór., pęcherza i wen ery cz. Poznań, Plac
Woinośc' 14, Telefon 1082. Godziny przyjęć: 10-12
i od 3 1/,-5 1/ ,
732-3

Praco"QTnię okryć

( .iI.'
ruchu

•

91.-

I
188,- 176.-

Radca sallitarn vT Dr. CnRZELITZER,
y

separac1i.

O

•

I

10S.--

8

86~·-1

ZauriadOlD.ienie

• "

195.-

210.-

Wznowiłem praktykę

elektrycznego oświetl. ipl'zenosn!
u li "sił
oraz pojączen. do elekŁr, mle,jsk,
UI~ZarłIDnl'Q

BiuroE~.ekt1t"o-Techniczl1J1<e

Warszawy

5% oblig. bauku ziemsk.'
za 100 mk.. • • •
41/~% listy zastaw. z:emskie A i n. . . .
4~ listy zast. ziemskie •
5% listy zast. m. Warszawy' po 3000 i 1000
4 t ił% listy zas~. m. Warsz.
5 pr. listy zast, m. Łodzi
4 i pół pr. listy z. m. Łodzi
Ruble carskie

8.00
7.50
52.00
101.25

~.

Koncesjonowane

ID.

1915116 r. • . . .
60/0 obi. m. Warszawy
1917 f. ~a 100 mk.. •

Warszawa, 14 października.
Funty szterlingi •
Dolary
•
•
F!'ankl francuskie.
"
Rzwajcarskie
"
belgijskie.

Dnia 14 października.
6% oblig.

Kursy devviz.

lIry.
•
Marki fińskie

Zmniejszanie się zatem liczby urodzin jest prostemn8stępstwem rywalizacji ekonomicznych, lub woj(-n eltOllomicz·
nycb, pozbawlajqcych zwyciężonego nale~uej mu CZęŚCI zarobku.
Wtedy -jooni opuszczają le raj , aiJy 'poza jego granicami
szukać lepszych warunków bytu, iuni zaś,
pozostając na miejscu, zaczynają popra
wiać swój los przez ograniczpnie przyrostu rodziny. Następnie sądzą oni. że je-

Giełda warsza wska.

zależy

5~IU~ZJKÓ~I na ~ó,tku

leczy

radykal-

nie

SKABIODERMA

MOTOR

Mon er6w I Dr. E. Szyldkret

zgubionych w poniedzialek 13
b. m., przee.łlOdząc ul. Za(\ho· zdomych poszukuJ" BIuro elek· Akuszerja i choroby kobiece.
dnią i Cegielninm1>, upl'zejmie trotechniczne "ELE1"TRONU
SREDNIA M 5.
proszf~ o oddanie przez łaska
i:łl,otrkowska 1i7.
Przyjmuje od 9-11 i pół r. i od
wego znalazcą za wynagrodze149-2
,
4-6 1 pól wiecz. 751-9
l1iem, Piotrkowska. 199, Toder,
,

a

O

1ćEi-l

--_.,-.-_------ -Abs Iwenika

'fi

a~ Z ~ł~~~~e!~l:o~fK~~~~i~~ S;~cY;;:~
\'·1 Dr• Bolesław ł\on
Ryskiego Instytutu Muzyc6nt>go,

U ~
Taśmy do wszelkich maszyn. pisząoych. 1 a gatunek Lekarz poszukuje
nosc: gra fortepianowa, nową
przedwojenny.
łatwion.ą metodą, SZI(OLNA 11, Choroby U:1zu " nosa oardła
Mesl. 811"Sztat repat"scyjny \VStelldch sr.rtem6w
~..
•.
ai
AJbznajmiony z ma- m. S, tron·, Od ł I do 6'/!. SlI4-t,i
.
szynami parowemi i motorami
Nauka pisania na maszynach wazelItich systemów
i chlrurgja. RUCh. 18 zgubił/!. pasziotrkowlka
113.
plętrtopokojowego, mo:mwle w cen- spalinowymi
potrzebny. do l ylbermlln
port
,,·y.i.
w
I.lodzl.
074-.3
UpitO ma!lliz;rD'l do pisania.
160·~
trum miasta. ~ośl'ednlkom wr so . ł zakładu mechanicznego in".
d;ffio;'-skn. M:rji" zgub lapnsz:
Od 5-7 po ~oł.
kle wynagrodzlc~ Ofl'rty PrzeJazd
I. Rachwnł~ W Włocławku.

maSI an-Ia

Adolf Goldberg.

łódź,

Andrzeja 1ft l.

16, pol't;j erOWI.

145-3

dokładnie

1.~-2

------

----I -

Zporł. ,ryt!. w Łodzi.

076-3

19e-1J

~ss.

Nr.

I.

HENRYK MANN.

25)

N~dzarzt.

Niem.-Rosyjs!de

tran por

t-WG
Łódź,

(Tlomaczyl O. W.)
(Ciąg dalszy.)
Zeiditz z Beotf'ndorfu,
który prowadził wiecznie spory li Synodem a obwiniany był równiet w katdej
niemal chacif' swojej parafji, zdawał się
i)' m razem sam co~ nabroić.
W niedzielę przemawiał do robotnit<ów o'-owej palącej kwestji - i od tej
-ebwili ·staJa się ona jeszcze bardziflj pa·
lącą, gdy~ Zeicłitz wyoiągnął z Pisma to,
co ono Z subwersywnych zawiera tendencji.
Dyrektor generalny zniknął przed
Kc,ńe-em kazania. Ale i później auto jego
sta).o poste na ulicy; gdzje~ on mógł być'l
A Jl"-5tem cM: to znaczyć miało. te spie,szy li t'8raz do ko~cioła nIe tylko kobiety
i sta~CJ, -alp. wszyscy męzozyźni z Ganzanfeldu. ~,
P.r.obosZ<'z zwrócił ze swej dawnej
drogi i odnajdywał teraz w piśmie świę
tE'm zupełnie inne punkty, -niż wpierw.
Te znikły, jalrby same przez się, jakby
nazbyt zo:tyte. z niechęcią słuehane.
"Znamy to", pomrukiwali mę1czyźni
J r~~rierzchali się jeszcze podczas urzę
·do\tania. Proboszcz z zapadn'iętemi lIcami
krył· się za SI' ą ksję~ę •..
W przeeiąg'u czterech jednak tygodni
~płacił to, co był winien.
Teraz przyszła kolPj na Napoleona
Fiszera.
.. W stosunku do tego człowieka, któr~ odpowiada ich upodobaniom, przypuszt'ZJm, ~e będą uwatni, myślał HesJin~, a
dawny poczciwy zwolennik przewrotów
llrlecłe~ zna mni~".
Przyjecbał więe członek Reiohstagu;
dyrelttor generalny oczekiwał go na dworcu, i wC1.eśniel. ni~ ł;tokolwiek zauwa~yć
I!O zdołał' wpro,,: adził do swej poczekalni.
T<1taj poseł zap~tał:
- Co knuje pan znowu przeciwko
Probos1.cz

pię6ći.

biuro i składy Piotrkowska 39 Łódź,

Warszawa, Częstochowa, Kalisz, Białystok, Gdallsk, Frankfurt n/~f. Filie pograniczne: Mława, Iłowo, Herby, S7.czakowa, Sknlmiel'zyce i· na innych pograniczach.
Agentury w Paryżu, Londynie, Zurychu, Bazylei, SL Gallenie, I\fedyolanie Wiedniu i innych ważn . miastach kontynentu.
'
SpecjaPność.

SpeCjalnośó,

Ekspedycj ,ą Surowców do Po ski
z Anglji, Ameryki, Francji, Belgji, Niemiec, Wloclt, Szwajcarji i t. p. Z f bezpieczeniem do Łodzi od wszelkich strat. Informacji udzielamy be2 i' atnle.
70';-3

6~o9g1\1ł

Dr.R

Choroby skórne l weneryczne
Leczenie prom:enlami ROntgena

Dyrekcja Koncertów Alfreda
Łódzka

Orkiestra

j światłem.

Stra~chii.

Al.

Kośc

9-11

~ymfoniczna

uszki

(Spacer,) 27.
wiecz. Panle

rano i 5-7

4:-5 pol. w

niedzielę

SALA KONCERTOWA.
Niedziela d. 19 października r. b. o g. 3.15 pop ,

Z-gi Jon cert

yopołllaniowy

Piotrkowska .Ni 144,

Bernard Nudehl1an

róg Ewangelickiej.
Godziny PI'zyjęcia: 9 - 2 rano
4-8 po pot. Dla pań od 5-6 p. 1'.
676-30

(wiolonczela) prof. warsz. Tow. Muzycznego,

Dyrekcja

Bronisław

10-1213288-1»

Specjalista chorób weneryczny.ęh
skórnych i dróg moczoptcłowycb
lIliemoc płciowa). Leczenie promieniami Rl>ntgena i świat.łem

(Program klasyc7.uy)
SOLISTA

Szulc.

Dr. I. SilberstrolD

W programie: Haydn·Symfonja .'\2 94 (Pnuken·
schlag) Mozart
Uwertura. Wesele Figara".
Haydn - Koncert wiolonczelowy.
Bilety od mk. 1.50 do mk. 0-.

Ordynator

Poniedziałek ,

ZIELONA ]\g 11 (róg Zachodniej.
Przyjmuje od 6-8 wiecz. 960·3

20

października.

ChłlróO

19\9 r. o g. 8.15 w.

3-ci Koncert Symjoniczny

nam~

- Panie Fiszer, jest mi pan potru'bny. Zbyt wiele ju~ hlota nagromad ;r,ilo się wit 010 nas.
- Niegdyś, panie radco, zwróciłem
panu na to uwagę. Wziął mi pan to za
zle, g-dy ż byłem wówczas tylko jego majstrEm fabrycznym. Zawsze stal pan przed
uanhuctwelll, a tylko poświęcał swym
oroletarjuszom piękne czasy młodośoi.
I IJJOstarzalt koledzy badali si~ u·
"ażnie. Napoleon Fiszer, którE'go nawet
wroga prasa nazywała starym zapaleńcem,
zjacjJlwle szplegował z pod swej siwej
ozupryny, swym wypr8co,vanym W zgiełKu
i prz.eldeństw8ch rozumem.
AD.1e.dtryoh Hessling', twardy i sztywny,
łysy prawie, patrząc nieruehomo, sapał
gł ośn o.
Pan poseł zorg-anizował następnie
zebranie w sali za kantyną. Pewien ul'zęd
nik próbjlwał, w ilnJeniu Iderowoilrów
ilprzeciwić sil} temu, nie mógł jedoak prze~wyciętyć roświadczonego przewodnika.
Prawle że nowy' bronzowy garnitur Napoleona FJszera był podejrzliwie oglądany
przez zgrom ad zon y eh. MówcQ ratowało to,
ze spoduie były nieodprasowaue, a mary.
narka źle zapięta.
Przemawiał on, wzywając do pomoey
~wych ołqgich rąk, sVego małpiego uzę
bieuia i swej czupryny.
Po głoś.nych wybuchacb, uderzył na·
gle w ton' dE!llkatny, by potem znowu rozwodzić o ochronie celueJ, nieusprawiedliwionem· -1I1(~·zeru wyzwauiu proletarjatu,
któregu fatalne Dast~pstwa kapitallzmu
sam najlepiej odczuje - jako uderzenie

i eglugi

ÓW

Helena

poszuiwje mieszkania z 2 lub
3 pokoi umeblowanych.
Oferty w adm. .,Głosu" sub
"Oficer M 15".
026-3

a-Ruszkuwska

splewaczkn opery w3I'szawskip.j.

Dyrekcja

Bronisław

skórnych i w8l1arycZDJch.

Oficer francuski

SOLTSTKA.

lboińs

Ambulatorj6w Miejskich dla

FUTRA

Szulc.

wszelkiego rodzaju kupuję ispl'zedaję. ReperaoJje futer.

W pro~ralLle: Sibelius-Symfonja ~·molJ, pierwszy raz, oraz utwory Mozarta, Webera i innyt!h.

Piotrkowska SS,
front l-sza pif!łro.

Bilety od mk, 3.30 sprzedaje Biuro Koncertowe
Alfreda. Straucha. Dzielna ".

aOl-St

tr. M, Papierny
Almszer f specjalfsta cborób kobiecych.

Licytacje przymusowe.

w czwartek dnia 16 października

1919 roku

odbędą

b. ordynator warszaWSkiej

siG

Iioytacje za gotówkę:
godz. 9-12 przed poł.: ul. Ce ~ ielniana .N'2 57
szara, otomana.
Miejski Urząd Sekwestracyjny.

następujące

Południowa

Między

=-_.Ł.Ó.dZ~"a.:"ą.:..4TIC:" \:_aŹ,~a_;IlI l~ I I:I;UI;~k~"'c~_;"';"',~ID: a·n"'n"in-C"'lalO""ryla""c~h""""'="""~
.."

.....

zaprasza niniejszym krewnych i

b. p.
nabożeństwo

nu, w

LudwU:~

ża.łobne,

czwllrtek. d. 16

w synagodze przy

przyjaciół

Kena,

23

Przyjmuje od 9-11 r. i od '-ł
po pol.
87~lł

,2 :U~ 3~ Otoje
kuchnią. wygodami ewel1t. 11meblowane poszukuje !I~ od
ZIlI·nil.
Oterty pod "J. J." d3

'z

S • iiSj

.
I
które odbędt.ie sIę w rOlJznlcę s (0r. b. o godz. 10 w z rana

adm. "Głosu".

paźrlziernika

~owym

ut

wel'syt. kllniki akuszery !lej.

983-3

_

f.ynku .'\:, 10.

,

Taniej niż wszędzie

INSTYTUT HE W" LE ZUCHI! "rltlH UIB Pad!!

-.-:. .My sobie metody rosyjskie wypraszamy. Pogromy, niszczenie kultury - I
ale jeżeli trzeba będzie, on sam jest go- przy lecznicy "QiI\UT.... Ss~, Pusta
2 89,!
Sfl do na.bycia:
tów WZIąĆ karabin na swe stare ramil}pod
kierunkiem
Dr.
N.
Goldbluma.
I
Jednakte, gdy zaczęto wprost z ła
wek poruszae spnwQ i wypowiadać Slę, ElektrYlacja, d'ArsOllvalizacja, l iathermia, Itąn}iele e1c- ~iały
ktryczne, wolne, czterokomorowe l inne.
ł surowka na.
czlonelt Reichstagu, zlany potem, zacho~
')89
'
bieli7.oę i pos.'
Godziny pnyjęc: od 1(1- 11 l·ano.
-.1 ~
ciel od
wywał się Dlezwyltle sltromnie.
- .A WlęC, dzieci, co pOWIedział wam
tnowu na swym l\siążęc)"w zamku tam w
i WARSZT=A·TYRE:fi.RAGmE,\\!
od
2;órze, tenwyzy~klw8cz1
:: :: WARSZAWSKIGH FABRyr.AnOW :: ::
~ n
..:- Jeżeli to jest jego! - mruknął
stary GeJ bert, doprowadzony jednak za·
j,
odl
I
•
uz do p~rz!łdku taJemnem lJchoięciem.
- Ja tt'go· nigdy nie wiedziałem ul.
tk a .r;; /'Vi:
vi s Hotei u "Savoy'"
,d
przysiQgał Napoleon Fiszer. Muie nie
na składz:('
R
lnteresują domy tych wyzysldwaczy, zllam
lI.:tT 0'.
••
'k··
. .y z\H:zelkiego
rodzaju
iii
je ty)k~ z obr~kó\V w pismach il08tro"a..,l, Cl~Zal
l l nual
państwo\\yin stemplem I' i Bnl'chany od
• •
waD)cb. . '
.
Przyjmuje ilo repal'8lJji i ostemplowanIa wagi wozow~. dzięWełna ró.źn kol.
50
siętne i stolow!', oraz wszelkie pl'zcdmioty wchodzące w zana suknIe
od . '
ł
-Mote.by chciał, ażebym tam przykres przyrządzeń mierniczych.
786-l
szedł,-bllkni(leie pięści,-ale IIIJ do Ca_
_
_
_
_
-..-..,.--r----=cWN
...
DOsSy nie idziemy. Znajdzie on już do Das
drogę: Dziś ja jemu jestem potrzebn)n!1. damskie' j
ja j~mu, wiet1źcle o tern, towarzJszt:'!
. Robotnic)' przysłucblwali S Ię j<>go
"b",1
mowIe.; no tak, za,p~wue do willi" Wzgórze"
IIle poazedłby, .~le Dle jest to jeszcze do<lob". V'"O'P.,.j'ice od szeregu. iat w
7. powodu 1111Vi.
wodem, by nie .Wid się gdzleindzl(>j spotwyja"du. Dowiedzieć ih~ moZnn o warunki w murze
IY podwórzu, prawa OUc111a.
hó II HesslJuglE~1II . w prez! Ijlllll l·e!.jell·
In!ormar. Gersdorf., ul. Piotrkowska 8-1. 101-1
II welścle.
1/"7-1

'i

FABRYCZNYsKłAD

GE
Łódt, ~ó Pos!ada ~

,towar

Mk 850

acyl ~ PłÓ~~~!~we amk.l0.-

"

l! [ojoi

IiI~~~~~!alll
flanela

l

k 550

Mk.lO. 00
Mk 12 00
Mk 18

Szewioty, Sukno i Korly

00 sprzedania przedsiębiorst o · mę<k;, Mk.30.00
Łodzi,
BRYl, PiDtrkDWS~

eyjn.m.

naprzlkład.

(D . ..: Ul)

~1:~~

______________________________s__r_O_d_a_,_l_~__ p~f.d_z_ie_rn_~_a__l_9t_9__~________________

świata

Ze

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

mody.

Sezon jesienny na ogół przynosi w
puJ5stwip mody niewielkie zmiany zllS!\dI1iczp. LinJa prosta pozostaje nadal panującą, jedynie nieznaczne 1alowanie przeobrats ją zlelll,s w Iin.ię płynnq, l,tóra z
ezasem rozwinąć się mo~e w nowy 1\Ontur, okrf'ś1ajqc-y sylwetl(ę kobiecą, jalt
pełny kwiat rozwija się z pąka.
Obe'cne modele cechujf\ przedewszy·
stldem wznowiona smullłoM, co w Rtopniu
dotąd nieznanym osiąga się przez lellkie
przedłutenie spódnic'7.lti, oraz podoiągnię
cie !{o)nierza, wysoko z3chodząceg'o na
kark, 1l:t.6ry przechodzi cięsto 'w rodzaj
pelerynki lub szala, ot\\'arteg-o z przodu.
Zresztą linje dl'aperji, fałdy, obwisłe wyłogi, wszystko cląty jm oołowi, jak g-aiHązld wierzby rłaczącej, wiotkie, mięllkie
4tkaUiny modelują ),sztaJty ciała, jak ply.
,J1llca woda.
, ':L_ '. Jest w owt>j linji jakiś rys speoyfficznej kobiecości, mieltkość, pod(lanie się,
,podatna gibl!ość nl!\\'irconej g-alęzi, ial!
'jnny szczrgół, c1ązenie do fO'7.szprzl'nia
sukni na bIodrach za pomocą dłtfrrich pól,
ukladanych w rodzaju paniPrs, Jest mo!'.e
w mniej lub \\'ięcpj świadomym związlw
z tyje akcentowanq, zwłaszcza we Francji
dążnością, zaohęcenia kobiety do macie-

~

rzyństwa.

Znany brak mdterjał6w nie dozwala
wielkiego wyboru. a szalona dro~yzna,
ka~e praj(tycznej kobiecie ograniczać swe
wymagania tak w barwach, ,ialt g-atonkach.
Solidne, a stosowne z weir~enia materiały wełniane są zawsze w dobrym smaku,
z jedwabnych tafty, libf'rty, cbarmeuse'y,
w kolorach czarnym lnb cirmno-bronzowym. Ostatnim wyrazem mody j wykwiutu jest prawuzi\\'y aksamit.
Do przybrania, 11siwięcej n~ywane
są bsft! i wyszywania z jedwabiu luh
plE'cionki 7. l!ordonllu, przy sukniach weł·
nianych dzity i paciorki.
SuItnie })łaszczowe wracają w nowym
sezonie jako niezmiernie prl\lttrczne t
wyg-odne, jednak z pewną orlmianą.
Ostatnie wzory są czemś pośredniem mię
dzy Tllaszczem, a soknią złączoną stale
zal{ritem, ][t6rego poJy zaollOdzq nipkiedY
tak nisko, ~e imitoją portwójną spódniczk~. Innym warjantem są dwa lub trzy
'Wolanty przy sp6dniczce, falujące zwłasz
eza na biodracu.
Suknie wizytowe i mniejsze toalety
wieczorowe, w przeciwstawieniu do m6d
letnich, bywają wyciete bardzo dysl,retnie,
spódniczki nieco dłuższe i szersze, jako
przybranie wytworne a pr'oste, fr('ndzle
jedwabne, girlandy i rozety z perełek,
szczególniej w odcieniu uiebiesl!awym
Światła ltsięt.ycowego, wywoIujące szczególnie subtelne efekty. Rękawy w strojach wiec~orowych są nadzwyczajnie ]trótkie, często brak ich zupełny uzopełniają
naramienJliki j skl'zyd"łka z tiulu i gazy.
Szczególnie wdzięcZllf>m JE'st zastosowa.nie w tych razacll dłu~ich, I,rzezl'IJczy8tych szlarek, z obu boków rZlIc(.nych
leniwo od ramiou wzdluż całej pOSLdCJ aŻ
do rąbl,a sukni, często zalro:iczollj'ch lurastami jed\\abllemi. Ulatują one za każ
dym powiewem i za każdym ruchem, nadając kobiecie lekkość, lotność, wdzięk
postaci z obl'<lz6w Botticellego.
Moda obecna kładzie wielki nacisk
na ol(1'ycia i płaszcze, wykaZUjące w modelach kilka interesującysh nowości.

bardzo ciekawa sprawa. Ohodziło o pl'zy wr6cenie woj n ości rob-oŁnlkom
' .R
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d 'H' t
El
o ejowym, (war OWI
In ZOWI l yszardowi HlinickowJ.
W CZe['WCll b. r. zawiązała się wśr6d
robotlllków lwIejowych t. zw. 1iga rewoIucyjna, l,tóra miaJa pl.'zeciwstawlć się
powrotowi cesarza Wilhelma do kraju.
loiiała ona w razie wiaLIorności o powrocie
ceSRl'za uczynić za pomocą Irwasll solue-

;~' (J~a~~~c:a.t·l~d~~k~mcoztł~~~ó~el~~,~t~~~
J

nl'o'sl 1'edna'liz'o sweJ' władzy o istnie,J'ucvlU
' J
związku, ktÓl'eg o człoultOwie zostali zaaresztowani, miedzy 1IJ1lemi dwaj rouotDlcy El! warLl HI ntze i Ryszard I·lUn nick.
Prokurator wojskowy stara l się d oWieś Ć

ostatnim jlosiedzPTllu, że wyżej "'yrobotJllc.'· stalJowip dla 1)811SLwa
,I
"
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P oważne niebezpieczeństwo i że wobec
tf>go należy ich trzymać pod kluczem.
Dwaj adwokaci dr. Bruno Izask i Th.
Liebknecht dowieuli jednakże, że podsąJni są jednostl,ami zupełnie nieszkodliwymi.
Sąd zaopinjował, aby os[(arionym
'
Ż
Ć z zas t rze Ż eJllem,
przywr 6 cić wolnoś,
e
będą nut"chllliast aresztowani, o ile olta~e
SI"'. ~o w· dalszym ci!lg'u biori.\ udzinł w
~
pla[lach,'-łmoz8..c v ctt przynieść
J'sl<il}hkol1Vl'ek
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niniejszym

I burmistrza m. Zgierza

Pensja wynosi rocznie Mk. 12,000 i Mk. 2,400
dodatku na mieszka.nie, opał i oświetlenie.
Kandydaci, mający praktyką w dziedzinie gospodarki miejskiej winni z!o~yć do dnia 20 b. m. do Magistratu podania z dokładnym ~yciorysem.

Prozydium Rady Miejskie).
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Kolia zgubiła paszOunklelman
port niemiecki wydany w Ło
dzi, oraz l.al'tę okrętową i dokument amerykański.
140-3
lzm~id zgubil''' pa;ipQrt
niemiecki wydany w Łodzi.

E

O{)6-a

fr~ęgi~~~r~n~o 6;:3~~ił ~~~~I

a"'m'a' t'o: 'r :
do tentru.
Zgłaszać się ul. 1 maJa oM 16, Fuks Józef zgubił paszport, wym. 10, parter, od 5-7 wlecz.
dany w Lo.izl.
175-3
170-1 Griingl ass SzyJa Dan zgubił kar~"'_"'''''_ _l:a._ _' ' ' '
do sprzedR.n'-:-la-~(f:-ox-:t:-e-:rl:-e"'7r).
tę \vęglo\Yl} J\! 18686.
177.. 1
Al,
32, m. I.
Goldberg Znjnwel
paS4port
4086-3
wydany w Łodzi.
0.:!-3
tra. - Płacę najwyższe ceny.
~_ _'_-:-_ _
~:-;
S. Grosmnn, Piotrlwwskn M 2', PD'1tD'J·O<~do wynnlęcl" przy ro-;i~i: akubo"Vic21 AOl'am Mil z~ubił
Przyjmuję reparacje kuśn~erskle,
\
nie intell!{entncf izrlleli- li legitymację chlebową na 2 0;;0.
"f)3-29 ckiei. PIoŁrkowsk" 292 m." II[ p. by.
178-1
' front.
103-3
asprzak AnIela zgubił:\. paS4port
o zaraz zdolnej restnniemiecki wydany w Łodzi.
daM rnojonn.lnie! Specjalista, O
UJ~ uracYlnel kuchll-rkł.
CJB3-ił
populnryźator matematykI,iasno Oferty proszę składać a adm.
!Iopel
Abram,
zamieszkały
w La,
i przystępnie udziela tej nauki pod l.t .• A. B."
07C-3
osobom, pozbawionym jakiego·
-,- I\sku, zgubił paszport niemiecki
09"-3
kol wiek zasobu intuicji w tej
1 2-H pokoi z mebla- wydany w Łodzi.
dziedzinie. Pasll~-SzulCl\ 17. m.7.
-' i mi lub bez l z ku- 1tempiii;ki Natan, zamieszkały w
15?-2 chnją· Ul. KlIlńskiego 60, Biu1\ Łasku, zgubił paszport niemie·
-.----~ - - 1'0 Borkowski - ln~ynierowl.
cki wydany w Łasku.
09:!-3
używllne
124-2
miecik
Stefan
zgubił
paszport
,
•
.1
•
\
ł futra,
i"'n:;ieszknnlem lub 2 po.
karakuły, rlywany, pianina, pl~,
koje z kuchnl,\ zaraz do
niemiecki wydany w Łodzi.
171-1
cę najwyżsile ceny. Wólczana.'jęcia. Wólczańska oM 168.
ska 43, m. 6.
HOS-I!'> wyn
74B-3
ohn lcek zgubll lrartę węglowq
-- A II K
.
tkanina - , ~za ~ 6b36.
1.:3-1
Ao • No
gruba,
kowale,. Jak wogóle ci
szeroka, nadzwyczaj mocnlł, o d - .
co malą brudząc,\ IL ~ estenberg Dorota l Bronl,~la\~a
płaszcze, ciężką pracę mam dla was ko- 1\ zguOiły paszporty niemleckl~
PowiednIa na poilr62ne
b
i
nopniany townr nIL bluzy, 8Tlod- wyd. w Łodzi.
18-1-3
materuce, sIennIki, luzy, spo- t, fartuchy 1 t. d., ftbsolntnłe
dnie robotnicze i t. p. bardzo n e
upfers~młd't Sura zgubiła patanio, bo w prywatnym mll'sz- nie dorozdareln. szeroki bardzo
S21pOl't wyd. w Glłbinie, pow.
knnlu, WIdzewska 40 (Kllfnskie- t"nlo. Kiljńskfe~o 40 (Widzew- Gostynskl.
148-3
go), front, U piętro, m. 10. Tam- ska). front II piętro, m, 10.
e;-ko;iez~
Aron
-~gubił
kartę
że f!anele surówka na posch'1.
078-7
węgjoWIł.
ltiC-l
wsypy.
248 -1? Są do oddania 2 lub 3 poko.fe
umeblownne. Plotrkowslm ewkowlcz :Maurycy zgubił knr·
Łóżka, hl~~~[::;;kę~z::~~ 166, wiadnmość u stróża. 408·2 tę odroczenia, wyd. przez P.
mane, leżankę. stół, krzesła,
lekc1i mntemntykl, K. U. w Łodzi (l'ocznik 1897).
167-1
biureczko, !lgury, obrazy sprz.e3 ięzyków. Oferty
dam tanio Piotrkowska 261 m.4, sub .• Maturzystka- do admlstr.
andel Sala zgubiła PIlSZpOl't
)[ piętro, front.
36ł-6 Głosu.
163-1
wydany w Niemczech w FI'ankt OJ-S
tapi~~fe;Stóln~sk~ Ul'·
wybór tlrzew owocowych furcie n, Menem.
I IV!
sprzedaję. Dzielna 5 ',a 18 I w Da,flepszyc1t odmla- IIl1uller AgnieSZka zgubila kartę
r p. front. magazyn Denejskiego nach poleoa zakład ogrodnlozy Iłl węglową.
135-1
8H-U
.Stefllnów" Łódż, ul. Brzezińska oznaiiska Cypra zgublla -paszróżneMżka materace 101, S. DymkowskI. Cenniki wyport wyd. w ŁodzI.
147-3
no
szafy, otomanę, mn- syła sie na żądanie gratIs i franik
Szymon
Mosiek
zgubił
~
szynę nożną. gramoron, komodę, co.
•
427-15
port niemiecki wydauy w Ło
spl'zednm tanio. Ul. Plotl'kowslm
k--o-~~ela zeTek046-3
M 223, m. iJ, I p. front.
174-10
tryeznem oświetleniem dzi.
-eterz.lle
Abram
zgubił
paszporl
otoma-;"ę, krzesła stół, z osobnem wejściem. Wólczań
•
szafę. tremo spl'loe- ska 91, m. 40.
864-3 niemi ecki wydany 'VI Łodzi.
(060---t
dam tanio. Sienkiewicza
59,
~.
pokoje umeblowane z
m. 4 oficyna.
155-3
UIJ gllzo\vem o{,wletlenlem f,o,\erueld MaurYcy zgubiip;;;;
frontowe zaraz do wynafęcla. I{port niemieoki wydany w Ło
nI'u~zerł'a No",al~oW'ska mIeszka Nowo-Targowa 20, u stróża.
d:.:l
064-3
1"1\ ,,~ 1\ obecme Dzielna Sł,
U6-:l
ebajn
Km'ol
zgubił
kartę
wę
m. 18,
.. .....- ..
_. -83B-12
glOWI} za N 1:::86.
J.i2-1
l\ •
i frnncuskie"'o nIchter Brunozgublł kartę;;.
S.8nO ilzlela się m~todą
giową za. NI 7W:O.
150-1
łatwą i praktyczną. Za szybkie
postępy w n:lUce ręczę. PiotrZędO~;Sk'BEiiZgU Oil&Paszpót
kowska. 114, m. 18, od 1-3.
niemiecki wyd~ny w Lo(h:i.
4080-2
Rpteknr
Mlchel
'zgublł
paszport
_ ' l~-O
, _
fu~to-F!-ra-f-ic-z-n-y-gXI2 z
n
niemiecki wydany \v Łodzi.
tzmig1elskiR~
zgubil pasz~
przyborami mało uży
'76-3 IJport niemiecki wydany w Lowany, 1 mandolina dobrze wy- ---"..-:-~-------- dzi.
0405-3
urda Bolesła.w zgubił legitymn~r,ma sprzedam razem za 300 mk,
cJę chlebową.
l~ lzapowal Hers21 zgubił paszport
Zgierz ul. Ciosnowska 2;5, m. I,
obok parku Kllińsklego.
1522 fnasz Binde zgubiła PIISZpOl't IJniemiecki wydany w Łodz.i.
0.)1-3
iemiecki wydany w Łodzi.
ładnie umeblowane pokoje
C41-3 szapiro Bajla zgubiJa paszport
Jedne,! lub dwóoh osób, front
Cegielniana 47, 8edimowi
Salamonowi
skra- uniemiecki wydany w Łodzi.
_ _,_o
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była si~

288.

hl

O
· b robotm'k'OW kl'
" LIoa BIemle[nl[
OeJOwy[b elektryczność.
lbolmoWI' IIo
m.5, od 1-3.
180-1
Prl Cin[l'w OII'
IV U
FU!rD do
sprzedan:a na oposach.
W berlilisldrn sądzie wojsl\Owym odNawrot il9 u Czernel\'o.
1;'

Nr.

B
H

ziono paszport niemiecki w

Zduńskiej Woli i dwa patenty
oraz weksel na 145 rb. wystawlo.

0:>2-3

stark lcek Ajzyk zgubił pnS7
port niemiecki wydany w Lr

ny przez P. Płllcińskiego, prosl- dzi.
_____~
4055-1 my o zwrócenie na ul. Sieradz- sochaczewski Abram zgubił PILIJnc:n-ł parowy i pompa p::l'owa I(ą M 84 w Zduńskiej Woli. 049-3 szport wydany w Łodzi. 0/6-3
l\u lu 2 i pół cala do 0~r4ewa,_.. -----,.', - - nia. fnbryk tanio do sprzeilania. OrużdzińskaHelennzgubiła pasz- \!elbszŁein Szifrę Łaja zgubiła
Wó1czanska 16~.
055-3' ~port niemiecki wydany w ŁodzI. u legitymację chlebową wydaną
. . ""-~ _ .... --'053-b na. 4 osoby,
137-1.
~~t~01;:~, Brudniewski Jakób zgubił pasz- szejnberg Jochanna zgubiła karniemieckim i francuskim, biegła d~tt niemiecki, wydany ~IŁ03 ' __~ę chlebowq ~a_ 9 ~~~_~:.. , 18ti.:1
stenotyplstlca potrzebnl\ Z8I'nZ.
'.
.
I Sloachmerowicz Salko zgubił karOff'rty z podaniem żądanego po, ChmlelD1ckt Abram zgubił kRrtę
tę węglo\V~ za J\! 48439. 164
boru uprasza się skłndnć w Gto·
węglową.
]58-1
___
,_ .. _ _
sie Polskim pod .Elbeko·, 182·3 Churas- Walenty zgubił ]egity- stoduln y Walenty zgubił pasznr'al.\zyn;S'ftig-;rn,
na 3 osoby.
niemiooló wydany
I('.J
~ sprzedam. A!eja-Koś130-1
. l i 26
7
'"9 l
~zwa;cer "'011 -gubił paszport
ClUSZ {
• m. .
11'
C' hwal-Rachela zgubiła paszport fJ
OJ
"
..
p
' '0sz-uk-u"J'
]5.~r O llI\ l hypot~l~ę wydany w Łodzi za nr. Z. 22820. niemiecki wydany w L~~~~3
mnrqtku zlemskfego.
082-3
Orerty w Głosie pod ~K. A/'
/.lonczyński Stanisław zgubU kllr'
89.,1-6
nereczyński
pa- fJ tę clłlebowl\ na b osoO. lila-!
!J
szport wyd.Salomon
w Łodzi.zgubił
J2b-~
Po~zu~ k-uJ'c 2"Pokofe z um"iiblo- ounklel;a;"paiza zgubiła -p asz- szmidt Lajzer Towle zgUbił pa•
Ił wanlem lub bez, z
Bilport tymczasowy wydaDY w
l lt
s . tl 'e
port niemiecki, wydany w Ło- Wal'szaw'ie.
1401-3
e e {I'ycznem o wie em m na dzi, oraz dokument Amerykańmieszkanie i kantor dl/\ jednej ski.
143-3 S- ałwy Stnnisława zgubiła lcIlrtę
osoby, przy .intelig. roclzinie w
węglow",
126-I
centr. miasta. Oferty sub ~T. ILU. O'uIlitiCimPĄj;a zgublła'-p;~;- __
__ _
4035-3
port rosyJski, wydany w Ozor, pener Ghaja zgubUa karto wę
--Z' -=-e posady, jal~;-pi~-;- kowie, oraz kartę okrętow,\ i do· glową·
!i{l-I
OS
tator buraków cukr. kument Amerykański.
14{-3 WUdelAdOlf zgubił legitymllcję
Rachmisztrza, Ekon. lub pisarza unklei-m;m--RafaT-;gubi p~chleboWłl na t o8ob)". 162-1
\lkoń. szkoly na .Ukrl\inie- sa·
port niemiecki wydany w Ło- IIlfnoks Rasza zguiliła kartQ węmotny. Sprzedaję futro na tcM- dZi, oraz kartę okr~tową 1 do II glowlł za J\! 247.
JJ8-1
rZl1ch, mnło używane. Adres kument amerykański.
142-:3
Dąbrówka, ul. We!tnera 3\2 11,
tlileisblatt Marjanna zgubI/a pll. LI
nobrzy;isklt Izrael
IVszport niemi,~c'"
w
m. 2, FI
'ozeNW1cz dl a Szymnnd Majer Ł zgubił
.. .
_ J!J w"dany
ol
sk!ećr o .
V4-2
paszpQl', wy any WOIIZ!. LodrGi.
10~-8
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