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PRENUMEMATA.
M1ellfę cznte Mk. 6.ro. Kwartalnie IIk.l0.!lO.
aenłe dopłaca alę 60 fen, IIdelilęoznłe.
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Redakcja I Administracja w ŁodzI:
Piotrkowska 106. Telefon 199.
Telefon w

-arszawle 609.
Na

SezoJl zainicjowała Polska Partja
SocjalistyczDa przez obrady swojej Rady
Naczelnej, które] uchwały dotqd jeszcze
'Ił tematf'm dyskusji W prasie.
Po P. P. S. zebrały sit) niemal je
lnoczpgnie nada G)Ówna Narodowego
Związku Robotnjcz(>go i Rada NaczeJna
StroDnictwa Pracy KOl!stytueyjnpJ.
\V tym samym cZAsie toczyły slą oe-

cydujące

rokowllola pncdsŁawłcieli "Piasta", "Wyzwolenia" i grupy Stapińsldego,
które doprowadziły do projel,tu utworzenia Zjednoczonego Polskiego Stronnictwa
Lodowego. l(tóry to projelIt zatwierdzą
Iwołane

jut zjazdy grup ludowycb.

Wiadomo tet. te na koniec paździer
nika zwołano zjazd Narodowej Demokracji a na koniec Jistopada - Narodowego
Zjednoozenia Ludowego:
~ t~n 8p~sób w oiągg 2 miesięcy
(pddzlerDlka i hstopada) ro.zwinie sifl na
horyzoncie naszym cala tęcza partji i
stronnictw naszych, jako zapowiedź uajblitslych zmagań wewnEitrznjch i przemian • . Brak w tej tęczy coprawda puru
barw.
Brak przedewszystkiam tej, pod l{tó~

000

.Dmowsłdego i Stanisława
Gral)sldego oderwana od ziemiaństwa konserwatywopgo pozostaje part ją wJlqeznłe
slde Vił.: arako, drobnomi eszczań Bli ą.
W talriej pozycji mo~na czynld duto halasu, mo~oa nieraz być jezyczltiem
u wagi, ale nie motna by6 partją o {,terwszorzQdnej w cbwill obecne,j rolt politycznej. Z ten endecja pogodzić się nie
mo?e 1 przf'to musi szukać nowej bazy:
najlepszą jest oczywiście wieś.
Ale, aby tQ bazQ zysłtać trzeba oczywi'cie w sprawie rolnej uznali oobwałC2
sejmową o reformie rdnej, a nawet mo.'te 'jt\ zdystansowa~. Tymczasem a~ do
ostatnich czasów ze względu na swój fundament ziemiańsld N. D-ocja racz.ej Iwalczała reformę rolnl.\.

nastąpi

strejl<u roJ.nego.

roz pp.
Wytężona agiiaoia strejkowa partji
komunistyoznej.
'

robotnil,ów rolnych

ostatmeJ uchwały Sejmu, rząd

uwa2a dalsze pertrah:tat'l,je za zbyteczne. Wobec tego dziś rozpoczyna.

przemjan.
Pllrtja pp •

teraz

,

I

..
•
przewodm~z~cemu zWlązk~, że wo-

przednia Narodowej Demokraoji, wysłania
na bardzo powĄ~ny rekonesans polityczny. Tu dochodzimy do naj ciekawszego,
a nawet pikaotnogo momentu gotUJllcych

Niewątpliwie

strejk...

75 ten. Zft 'W1erQ petItowy fedn08zpsltoW7 (n.
atronie 8Zee~ szpalt).
Drobne: 13 r,n. za W)'raz, IUIJmnleJ 1.20 n.
Nadesłane: przed teketem 2.00 lik., 'W tekście ł łf1r.. po t..
Uele J .ł-O fen. za w1t'1'81 petitowy (tńr.4 n'p.)
Nekrologi: 1.26 Mk, za wiersI petitowy (etr•• szp.)
Zwyczajntł

. Związek
fQrmuje: "Wiceminister spraw wewnętrznych oświadczył telefonicznie

Konsolidacja .stronnictw polskich i jej 'skutki.
8i~

związek

OQLOSZEIIIA.

wyznaczył

(Teler. od naszogo koresp. warsz.)
robotników rolnych inOdezwa ta orzeka dalf!Jl

Rekord techniki. 8tntysięczJle tłumy.
obra~u poczqtek ostatu. przedstaw, llUJlktualnle o g, 9·el.

knie.

dziś

częcie

Jean e d'Arc

Nasze stronnictwa przygotowują się
do sezonu zimowego: najwidoczniej namiętnO!łcl poJJtyczne b~dą musiały
zastąpł6 Polsce opał, którego nam zbra-

••

Wybu~h

ostatnie 2 dni

Monumentalne amerykańskie arcydzieło kjnematograficzne

gorąco

i•

n.

siQ strejk rolny".

Jak było do prlewid:a611fa najgorQcej
i 1Jajbezwzgl~dniej za strejkiem rolnym
&;~;ftl\jł\ kom\lniśoi.
Kl)mitet Mntralny
partji komunistyoznej wydał odezwQ p. t.
.Do ludu praO'Jjllcego na roli", W jttóroj
talt samo, jak związek ziemian. odrzuca
Ilohwalon!l pr~ez Sejm reform~ rolną. i

"Sp~awied\iwej i p.otyteczne;l rofor.
my rolnej spodziewać SH~ motecIe. tylko
od rządu rad delegatów robotmozyeh..
Zwołujoie zebrania masowe do miast po'Viftowyeh, gromadźCie slQ tysiqoam1, tll-""
daJcie wypełnienia \.8szych tqdań, "ybierajiJie komite~y folw!lrozne i rady del~-'
g~tów robotnlc~rcb, siłą nie d~puszcI8J
Cle do parcelacji liemi. IZJkujclo al~ do
strejku, a kiedy b~dt.ło hasło, aby str~.

kowa6 -

porzutcie pracQ i zgodnie streJkujcie".
W końca odezwa komunistyczna "fr1stqpuje przeciwko lodowcom i pepeaow-

com,

głosząo:

"Nie z\Va~ajoie na zdradę lndowoó".
.którzy od strejku wall odwodzą i przeoiw
oświadc~(l:
strejkowi wyst~pujl\. Nie 2lwahjoie na. ......
.lleIorma r.olna, uchwalona prze21 I r. P. S., która talIte was ,:dradzić mote,
dziedziców, fabrykantów i bogatych OhiO-I bo jest to pa.rtja zdrady robotniczej, jest
p6w. przez ich sejmy i rz<\dy. tadnego to partja, wJsługują.ca ot~ .. Sejmie pa·
po*ytku wło~cian;)m nie przyniesie".

nom".

rad delegatów robotLiczycb. Ja~ dotąd. ani jedni, ani drudzy na powodzenie
licz1c nie mogą.

ostrojowi republikańskIe
mu. W propagandzie tej koła nacjonalistyczne opieraj" aj., przede,,&zystkiem na
słeraeb wojskowych i usilne robią s4arania, aby do armji, która teraz nosi nazwo
"Reichswehr" wnieśó swojo hasła j odczekawszy sposobnego momentu, uty6 jq za

-

St. Gr.

nagły

Z polityki" niemieckiej.

slrok, załatwi go owe Narodowe · Zjednoczenie Ludowe. W prasie wllrszawsJ,iej
ukaiała się jut pogłoska, kt6ra sprawiła
wraienie dowcipu -politJ'cznego, miano_wicie, te p, Dmowski przejdzie do ludowców. W dowcirie jest czcś6 prawiły politycznej j pnf'tja p. Dmowsl;j(>go, aby
ocal16 swą rolą n!)bierze barw ludowości,

dowi, ale

llarzędzie

swych

.

kontr - rewolucyjaJe)

.
Kanclerz Bauer y ostępie, po.w14tcenym armji, starał 8i12 przedowBr.yatkiolll
W ubif'g-ły wtorek rozpocząła sle po rl:\ Z pierwszy od czasu powrotll nje- zapr~ec~yó twierdzeniu, jakoby NiemoJ po.
miecltiego Zgromadz(>J]ia Narodowego ~ tajemnie mobilizowały wil2cej wojska, nil
Wejmaru do Berlina-w parlamencie Rze- im wedłng traktatu POkojowego wolno, li
tą pracowałaby inteHgenoja demokratyczoczywiście będzie to najgorszego gatunku
szy wie1lra dyskusja poljtyczna z okazji T1,stąpnie (wrócił aiQ przeciwko próbom.
na. Wygląda tak, jakby jej w Polsce nio demagogja.
.
obrad uad budit>tem kanclerza, Dyskusja - frondy uehowllwczej w szeregach. \Toj ..
Wywody kanclerza w tyoh
bylo. Jest to wierne odbicie faktycznego
Taki b~dzla pierwszy wyoik )(QnsoJi- ta zobrazowała obecny stan polityki nie- sllowycb.
punktach
nie
był,. jednak przekonywujllce.
stanu rzeczy, w którym ta inteligenCJa cłacji partji i stronnictw, lttórll obecnie mieokiej-tak wewuętrznej j!:lk zewnętrz·
Sam
kanclerz
puyznal. te arl:lja niemi8o~
znalazła SiQ po Il& nawiasem czynnego
zaohodzi. Pociągnie ona za sobą i inny nej-w sposób i dla nas dość interesują'
jm
wynosi
dzisiaj
jeszcze 400 tysfocJ
życia politycznego. Ogromne to I{slectwo
o.bjaw i wy-raźne zarysowanie obIiczl\ ])0- cy. Krótl,o przedtem nastąpiła rekoDstrll tołniElrzy,
podczas
gdy
,..odług tl'aktatu
naszych stosunków politycznych, spowo- lityczuElgo i społecznego gfl~p działają-. keja gabinetu Rzeszy prz.ez ponowne vrzy ...
ma
się ją zredilkowaó do 260- I innyob.
dowała je uprzednia niewola -., z jednej
cycb. WS1.ystllie .twory przechodnie" stqpieoie doń przedstawiciel[ Niemiecstrony, ·a skutki wojny-z drugiej.
(ni ryba, ni mięso) będ1} musiały zllikną6. l(iogo Stronnictwa Demollratyczn~go, któ- zd źród el, szczególnie • p6t niej szej
Uzdrowotnienie stosunłtów polityczWidzimy to ju~ Da obecnych zjaz- rzy w5stą~ili swego c~astf, gdy chodziło mowy nlezaletn'ego lIocja1isty Henkiegi>
nycb w Ojozyźnie naszej musi rozpocząć dach i ocbwalach. Taki np. Narodowy o przyjqoio traktatu pokojowego. Osamo- wyoika, ae jest jeszcze 1200 tysięcy woj·
się od r rzywrócenia jnteligoncji demokra·
Zwią~ek Hobotniczy w uchwałacll swojej
tuieuie zatem, w którym zn .. leili sią BO- ska ' pod bronią..
:2:0 w woj!lku tem duch starego mt ..
tyoznej roli j znaozenia, które w państwie nady Gł6\vnei. poszedł wyraźnie w kie- cjaliści (odłam więliszości) j centrowcy
] społeczeństvde oałwieconem jej nalety runku P. P. S. i choć jego 'leaderzy będą z Erzberglilrem na ollele u sterą, ustało. mar ," zmu pru s Iti ego kwituie w call>.1 peł
się.
Oczywiście i sama inteligencja wjnmocno przeciw temu protestowad, nie- gabinet skomp1etowany został prz(!zj pa- ni temu i minister obrony Rzeszy, słynny
Da by dołożyć tu pewnych WYSIłków, aby
wqtpliwie jt'dnak przyszłość N.Z.R. polega nów Schilfera i Kocha, z których plerw- Nosl{e. 2.apl'Zeczyć nie mó~ł, jaldiOlwiek
ze stanu roz!'-toszlcowania na atomy przejść na tem, &1>y oastąpił w nim rozłam: częM s2y objqł urzą· ' sprawiedliwości, drugi sprowadzał to do poszezególn~' ch. objawów ag-itącJI prawicowej, przeciwko któdo formacji organizaoyjnej; Trzeba mieć tej "otganizacji przecl' odniej"' po1ączy 8i~ $praw wewnQtr'znych.
nadzieję, te to nastqpi, bo właśnie pod
z P.P,S., część nastrojona ~ldepilcar8ko
Tak skorrsolidowany rząd m6głprzcd ftj ostro wystąpił. Nia mo~na się oprzed
zJlłlloem kODsolidacJI rozwija się w ollrewróci na łono mamy endeojl, z któreg'o Zgromadzeniem Narodowem wyątąpi~ do wrn~ \ ·nlu. te Noska, cboełsł z równą rasie bie1ącym tycie t pl'ae8' wszystkIch in- wyszła tern bardziej, te .mama" b~dzie walnej rozprawy politycznej z poczuciem, dOElzną stanowczością wystQPuje przeciwko prop.a gandzie komunistów jak przeciw
nych g rup.
ju~ wówczas "uludowiona"~
{1: I'oporządza zdecydowaną większością
Z "chaosu plensz!c<h dnj tworzeMoment wyraźnego zary80wywauia Izby.' W opozyoji pozostały tylko na pra- wyratoym basłom zamachu stauu ze stronia- poczyna SIQ wyłaniać układ sił par- się konturów partjl, aklonil Radę Naozel- wicy niemiecka partja ludOwa (dawnIejsi ny prawicy, wyrdnq słllbość okazuje
01.\ PPS. do powzi~cia znanych ju~ nchwał nar. liberałOWie), na lewicy zaś skrajnej wobeo realccyjnyob kół ofioersklch, bez
tyjnsch.
TAk: oto organbują siQ ku przenie- o wojnie na wschodzie. Wszystkie gru- niezaletni socjaliścj.
I [Itórych zresztą przy ol'ganizacjt Uelchsnin Narodowej Demokracji-zachowawcy. py społeczeństwa naszego domagajq 81~
Mowa kanelerza Bauera - dawnego' wohru obe.iś6 SIQ nie mote.
lIustracją nastrojów wojskowych jest
litórzy dotqd bez przekonania ale wiel'- of1 swych przywódoów wyraźueg' o stawia- sekretarza soc,jalistyczllych związl~6w za-'
nie szli za endecją, dawali jej (Jgromne uia kwestji, żądają. odpowied~i na dl~- wodowych-która otwierała dysl\usj~, nle zachowanie 8ł~ oddziałów V. der Goltza
w KurJand.1i j Da Łotwie, które lepillo
fundusze i stanOWIli fundampnt moralny czące pytania doia politycznego.
przyniosła ta.dnej sens!\cyjnej uowości. Na
t materjalny jE'j siły i znaczenia.
Połowiczne deoyzje, połowiczne odwstqpie zllpowiedziałkanclerz, te wybo- 8obio z rozltazów przysłanych z Bel'lina,
Dwu g roszówka warszawska spodzie- powied~i' JijJeogo ute zadawaJl1iają. Na ry do pierwszego normalnego padamentu na wJasną ręl~12 włllczą wspólnie z "za'
wa SIę odrodzenia "bloltu namiestnikow- tem ' cbcą ubi6 swój interes polityczny republiki nie odbędą si~ przed wiosną. chodnio-rosyjską" armją niby to prze CI"'·
sJIiego" t. j. bloJm prawicy z lewicą lirze- komuniści, loh borwy oiemno-czerwonej Zapowiedz ta wywolała objawy nieza.do· leo bolnzewikom, w grucle' rzeczy jednak
cjw N. D. Uhdel'dza jl.\ w tern przekonabrak w t~ozJ zjĄzdów i konferencji par- wclenia na prawicy, gdzje chcianoby wy- czująo 8i~ ostoją nacjonalistyczuo ·nietyjnycb, działają nieJegalnie, a!e działaj" borów wcześniejszych w nadziei, 2e obec- mieck!\. czekajl\ tylko sposounej chwUt,
niU konsolidacja grup ludowcowych, która "lU wreszcie dochodzi do skutku, bo z datą energją i wytt:~enłem: odf\21wy na wi~kszość rewclucyjno·republikańska
przeoiet pozostawllnia po za jej orbitą ukazują nieomal codzied..i ua wszy$tkio dałoby si~ rozbić przez wzrast~l\oy od aby wystl\Pić jaltO awangarda nfIrodowo..
monArchicznych Niemiec, prz.vczem plany
Narodowego Zjeduoczenia Ludowego, tło bolączki dnia. dają jadnIl rlld:vkaluą. od- dola ruch monarchistyczny.
!onego z uciekinierów z t. zw. luendecji powied15 - dylttatura prolet.arjato.
Istotnie żywioły zecl!owawcze w Niem- rozpqt&llia wojny Z Po191r~. jako najlep.
Z dwóch skrajnych skrzydeł, dmje czeeb, coolonrlWS1.y z pierwsz~go OSZ010 szego środka "odrOllzellla" dll\\uej świet·
sejmowej l z "UliŹUląt" nikogo nie wprowadzi w błąd.
na Polsltt: wicher p=~JWl'otu: Zw!ć\r;ek I mienia i - strr:cha p::zed b'llszewizmem, >. ności niemiecluej lliemałll odgrywaj", rolQ.
Czysto włościjaiislde ~ywloły są w z~emiaD na Dw~im zjeś.1zie wypowiedział coraz to śD!.ieloj orgaoizuj1\ akcję ua szaWoboo cnol'giczueg'o żą d aula t!Uteoty.'
bloku grup ludowycu, zaj Nat', Zjedn, Lu- sq lir. 1I~Wur.1el11em wl:.czy rao. delegatów roką s~{alę l podno:::oz!ł .8!'tr.ndar jawnej o- wlcofania tych wojsk Diomlecl~b, zarówno
do~ e&o-j.eat to o1'ganizacja ad hoc, st.r!j
OW~I~.\~~lt~CJi ch~\..fSlldó\',- POZYCJI, metylko »U'CH1ko obeCnemlll'Z!l- kanclerz Bauer jak micu;iter Noake przCJe

I

planów.

całemu

'"
O"s " a r f e ł. 1ft P a ~tU fe r D n a 1 D 1 9 r.
stoM fego jest dwf~tem narodowym. Bohaterskie czyny strzelców, którzy 6-go
sierpnia 1914: r. opuścili te mury zrywając si~ do walkt o nfepooleglod6 Ojczyzny bohaterski wysiłek II brygady Jegionów, !furmań i tułaczkI) na dalekiej obczytnie niebiesktcb tolnierzy. złącz~J w ,
pami~oi z wytę~onyml bojamI tolnlen;y
poJs~ich na wszystkich kresach Polski
w chwili uroczyste/!,o dwi~ta tolnlerz&.
W piqtl\ rocznfcQ wymarezu II brygaey leg-jonów poJsldch dni~ 19 p&:tdzlerntka 1919 r. święci6 b~dziemy witolkie
'więto zjednoczenia wojska polskiego.
Obywatelel Na dwieto to Ijddta w
mury n8SZAI.!'0 miasta drogi nam wszyst111m Naczelnik Państwa. by osobą 8woj2\
I godnośeią pierwszego ob'ywatela pań·
stwa nada6 świętu temu wagł) momentu
dllejowego ł wskazd, te 'ladem wodzów i
tolnierz} ' skupit 8ię mamy !,8~y8cl. ~od
jego kiorownictwem dla jedneJwlp.llneJ Idei
budowy Państwa Polsldego. Chwil~ tQ
nroczystą nświetni blogoslawfe,ństwo .udzielone w starych murach WawelskIej
katedry przez dostojnego księcia kodciola, prymasa Rzeczypospolitej polskiej.
W dniu tym Kraków święci6 b~dzie
wielkie święto. Obywatelel Niech w dnio.
tym nikogo z nas nie braknie. w"stąp
my wszyscy z powagą j radością wita6
NaezelJllka państwa, ksiąziąt kośc101a j
bohaterskich wodzów.
Nieoh tyje Najjdnietsza Rzeclpolita polska. Niecil tyje Naczelnik padstWll, Józef Piłsudski. -Riech tyją bobaterskie zjednoczone wojska polskie i
ich bohaterscy wodzowie, niech tyje wódz
karpackiej brygady Józef Haller.

~cfgali si~

w zapewnieniacb, ~e rząd ber·
Iiński wszystko czyni, aby tamte oddziały
~oiągnąć zpowrotem, ale o ile zapewnienia te sq zupełnie szczerze, wo]no ltwestjortować. W stosunl<n do Polski oświadczył
li'anolr1'z Bauer w wielkiej swojej mowie:
Powitaliśmy , ~ radoŚoią

ultład

z Polsltą, poniewa1 w ten sposób
mit:dzy dwoma narodami, których
stosunld nJe są łatwe j bez tarć,
zualezfono drogQ kompromisu i z powodzeniem na nią wItroczono. Było
by-jest to moim najgłębpzym przekonaniem - szczt:ściem dla całego
świata, gdyby nasi dotycbczasowi
przeeiwnicy chcieli na drodze tej
pójść za nami.
MImo tych pokojowych ,sł6w kan·
clerza, wzrastajqce objawy nacjonalizmu
i militaryzmu w Niemczech wymagaj" baCl~'\lej czujności z naszej strony.

reszłowanie

wyiszych oficBrów
bolszewickich.

(Tel. od wł. koresp.)
Na stacji Lublin funkcjonariusze wydziału wywiadowczego wojskowej stacji kolejowej w dniu 4·ym b. m. aresztowali pi~r,jfi podejrzanych ludzi, którzy, pomimo ele..,.anckiego wygiądu i ubrania, jechali wraz
~ robotnikami czwartą klasą. Po przeprowadzeniu dochodzenia śledczego, okazalo się
obecnie, 2e areszt.owani sq bolszewik-ami,
przybyłymi z Rosji, a mianowie-Konstanty
Rudczenko, bolszewicki generał, Leon Kobylin-pułkownik, Mieczysław Jakubowski:m~jor,
Michał Szurkin - oficer sztabowy
oraz Jak6b Luczanow - sędzia bolszewfcki.
, A.resztowanych odesłano początkowo do 4'go
oddziałn defenzywy tandarmerii, obecnie zaś,
C\kntych w kajdany, przewieziono do więzienia.
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(Tel. wł. .G10SIJ Pol"').
Kraków, 15 pRtdziernika. Górnicy
w Sierszy postanowili w ciągn miesięcy zi·
mowych praoować o jedną dniówk~ ponad
obowiązującą norm~ pracy. by przYJŚć I pomocą marznlloym rokotnikom krakowskim.

Komunikat szefa sztabu oeneralnego

PARYŻ, 15 patdziernika. (PAT).
Ata~1 meprzYJ8clelskie, prowadzo~e Formalne ogłoszenie aktu ratyfikacji
RWałtowme na n~sz~ Pozycj.e na połudme I traktatu pokojowego przez Francję.
od ~ołocka w r~Jo?le . KamIenia. I ~epela, l Ąnglję, Włochy, Belgję i Francję
~l11Jmo wzmocmema SIł bolszewIckIch, zO-. 1 odbędzie się za 2 dni. Traktat poko.,,~ały przez nas ~rwawo odparte. Na resz- jowy nabierze wówcz,as mocy ' obocle frontu .spok6J.
.
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wolt'ński.

zmniejszył się wyw6z. Stoi to w
związku ze stanem waluty. Amerykańscy
przemysłowcy uchwalili założyć towarzystwo
z kapitałem zakładowym 100 miljonów dolar6w, kt6reby udzieliło długoterminowego
kredytu dotkniętym wojną państwom euro-

armja łotewska otrzymała posiłki w li.,z"
bie 6 tysięcy tołnierzy estońsldch. Rosja·
nie zajęli Swinoujjcie i Holdee&.

pejskim.

Nauen, 15 października. (pAT). Radjo
pozo. Utworzony pod angielSkim protektoratem rosyjski rząd półnoono'zachodni
w Nazwie z Lianozowem na czele zostal
wez wan y przez rząd estoóski, aby przesiedlił sił) poza granice kujno

Bolszewicy przYznaja sie do porazek.
Kopenhaga, 15 patdziernika. (WOli).
Organ rosyjski "WozroMenie· donosi z Helsingforsu, i~ z powodu oCenzywy Den ikina
bolszewicka rtPrllwda" nie tai, i~ polo~enie
jest grotne na południu Rosji. Kolczakowi
udało się przeszkodzić bolszewikom w transportowaniu wojsk na południe. Bolszewicy
są zdania, i~ nale~y porzucić narazie prac~
kultnralną i posłać kilka tysiQcy bolszewi
ków na front. Trocki ~ąda zmiany systemu
kolegialnego w dowództwie i stworzenie
jednolitego dowództwa.

Blokada Rosil sowieckiej.
Nauen. 14 października (PAT). Radjo
warsz. Z Kopenhagi donoszą, że spodziewane jest przystąpienie Holandji i państw
Skandynawskich do blokady Rosji sowieckiej.

WyJazd dRleDacH boIszewitkIej.
Bukareszt, 15 października. (P AT).
.Agencja Datia- donosi z Czerrliowiec. Według .Czernowitzer Morgenblntt" wyjechali
przywódcy rosyjskich bolszewików Zawiejski, Eisfeldner, Nikiforowicz, Aehibimow,
i Werenikow w tajnei misji przez Niemcy
do Szwajcarji. Misja ich ma następujący cel:
1) Wymnszenie 7.niesil'nia blokady zawieszoDej nad Rosją sowiecką zagTożeniem streiku
mi~dzynnrodowego. 2) Uzyskanie uznania
rządu sowieckiego i wdrożenie rokowań po';
kojowych między nim a koalicią. 3) Rewizj~
traktatu wersalskiego i traktatu w Saint
Germain. 4) Pozyskanie robotników angiel·
skich i francuskich dla rychłego urzyczywistnienla tej akcji.
Misja rozporządza nieograniczonymi
środkami pieniężnymi na ce~e propagandy.

.,fien2Iał-unłlernatorstwa mitawskle

lf
•

Nauen, 15 październi ka (P AT) Radjo
pozn. Z Kurlandji donoszą: Zachodnio-rosyjska rada centralna w lvIitawie została
rozwiązana, a jej miejsce zajdo generał
gubernatorstwo. Generał-gubernatorem został mianowany pułkownik rosyjsko gwardii
Scheideman. W AIitawie ogłoszono stan
oblężenia. W mieście panuje spokój.

Wojska anaiolskle opnl[iły RosIe północną.

Nic nowego.
W zast szefa sztabu generalnego
Haller pułk.

Dymlsia Uallours.
15 październ. (WBK)..
donosi że Balfour zgło
sil na ręce premjera dymisję. Jako
następcę upatrują lorda ·Curzona.

HAAGA,
.. Daily Mail"

OrOCljltolt wojskowa w Krakowie.

. Kraków, 15 października. (PAT.) Program nroczystości obchodll zjednocze·
nia wojsk polskich w dniu 19 październi
ka przedstawia si~ jak następuje: l) Przywłoski
abaykował?
jazd Naczelnika państwa o godz, 9 rano;
2) powitanie przez gen. JÓlefa Hallera w
Rzym, 15 października. (PAT). , Radjo
sali dworea kolejowego; 8) uroczysty prze- pozu. Rozpowszechniona , przez pisma zagrajazd ulicą Basztową do Barbakanu; 4) po- njcz~e wiądom~ść o mającej. nieb~wem na·
witanie Naczelnika państwa l)rzez Radę stąpIĆ abdy~acJl król.a .włosklego Jest wed
miejską w Barbakanie; ó) pochód do ka~ ! Jug ~apewD1eń ze zrodeł urzędowych fał
tedry na Wawelu; 6) w katedrze arcypas- 1 szywą.
lerskie błogosławieństwo przez księdza ,
prymasa Rzeczypospolitej polskiej; 7) po- I
wrót na Rynek ~łÓWDy; 8) Msza św. polowa na Rynkll od ulicy Szewckiej; 9) rewja ,
Donoszą z Fiume do ,.Tribuny".
wojsItOwa 1)8 Rynku głównym; 10) w tea- l
...DIAn.nuDzio wydał do I.udności Krotrach miejscowych o godz. 9 wiecz. uro- l aC.}1 l kraJ~ poło~o!lego za FI.OUlę o~ezw~;
czyste przedstawienie; 11) raut gminy w która gł~sl, 2~ włos! ) Icroa~1 są o~łar~ml
Sukienliicach.
'
intrJg fInanSistów l. te w IntereSIe lch
Strat honorową pełr;tić b~dzie mlo , ]e~y, llb~ nie rl~pllś.eló o?cego narodu ~o
dzi~t akademicka uniwersytetu Jagielloń· pal 1ow3ula na~ AdrJatylnem~ GwarancJe,
skiego, W dniu tym miasto ma być boga~ !ttóre ~o.gą ofl~rowaó ,WłOSI, są t~walsze
to udekorowane.
l pewm8Jsze ll1Z te, ktore proponu.]e k~oatom garstka kosmopolltycznycb bankIeKraków, 15 paMziernika. (PAT).
rów. Chcą oni odebraĆ FIUme Włocbom
Prace przygotowawcze do uroczyst.ego I nie po to, aby oddać. to miasto kroatom,
przyjęcia Naczelnika państwa są w pelnym . lecz aby mogli sami Je eksploatować.
toku. Na wczorajszem posiedzenill pod prze- ,
"Powstańcie kroaci - kończy d'An wodnictwem wiceprezydenta miasta Rollego nnnzio - przeciw intrydze. uznajcie prakomisja ścisła, w której zebranill wziął wa Włoch, aby i one uzoały wasze j _ aby
odział przybyły z Warszawy adjutant genewszelkie nieporozumienie między nllml
ralny adjutantury Naczelnika palistwa por. I było zategnane".
Olszamowski. Ustalono iloŚĆ i porządek mów
iak równiet i szczegóły program1L.

[zy król
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bedzie

Odezwa d'AoDunzla do kroatOw.

I
I

Home- rnle
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IrlandIi.

Londyn, ]5 paźdz. Ra.dcy prawni
korony aogiel!lkiej orzekli, te prawo zaKraków, 15 paidzierni\ts. (PAT). , wieszenia samorządu Jrlalldji podczas
Prezydjum miasta Kraltowa wydało z 0- woj ny traci swą sile z eh wilą, gdy ostatnie z państw wojującyeh podpisze traktat
ltazji święta zjednoczeuia armji polskiej
pokojowy, a nie jak sądzono przedtym 6
j przyjazdu Naczelnika Państwa do l{rakowa nastt:pująCIl, rozpowszechnioDł\ po miesięcy po podpisaniu pokoju pruz
wszystltie państwa Gabinet zadecydował,
mieście odezwę , ,, Do mieszkańców miasta
aby zająć się natychmiast rozwiązaniem
Kraltowa'"
Obywatele! Spełniły si~ wieltowe I kwestji irlandzkiej i poło~rć kres syto.1l18rzenia narodu. Wrogom wydarto oj· acji, która jnł dłote-i trwaó nlQ powinna.
wizuE! naszą prz y udziale orę2a polsltipgo I
i świat uznał wi&łkle#zjodnoc7-onA niepow
~13głe państwo polskie. Na chlul>ę doia
d!iisiejszego RIl pamięę wieków prze- '
Be1Un,15 października, (PAT)• •Taeszlych w)'riniślII y głosić przed ~wiatem. I glischa Hundschau" donosr z Loerra pod
le tołniel'Z polsld w)kuł swoim mieczem ~1i13 b, m. "Matin" donosi! Nowego
wclnośtS narodu. Mllmy dla tego tolnie- /Jorl(u, iź amerykańskie sfery przemysłowe
l'Ja GZl:lćd i wdzięczność, a katda uroQ1l- i canlepokoic..ao s, temt iż w ostatnich cza·

Odezwa prezydium miasta Krakowa.

!

!

Kredyt dla Eeropy.

28ł.

sach

formalna ratylikutji traktatu pokojowego. ,

października.
Front litewsko-bialoruski.
. .
..
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Berlłn, 15 października (PAT). Localanzeiger" donosi z Londynu na podstawie biura Reutera: Urzędowo doniesiono,
~e wojska angielskie opuściły juz Rosję
p6łnocną. Ostatni transport tych wojsk
przybył wczoraj z ,M urmaIlska. Dzisiaj oczekują w GYazl40wie powrotu gen. Rawlingsona ze sztabem.

" EstonIt

Blokada BaItykD.
BerU", 15 października. (PAT). rtLoo
calanzeiger" donosi ze ,Szczecina: Parowiec "Hołsatia" o pojemności 6000 ton1
własność szczecińskiego
~eglngi Kunstmana został

przedsiębiorstwa

przez władze ło
tewskie zajęty. Parowiec ten służył do
przewozu jeńc6w j zdobyczy wojennych.
Załogę tt!go okrętu intemo~ano w Liba·
wie. Według nadeszlych wiadomości dotąd nie ujawnily siQ jeszcze zarządzenia
blokady na wodach bałtyc~ich. Wszystkie
okręty niemieckie, które w ostatnich dniach
-wyjechały, dotarły do celu podróty, wzglednie zawinęły z konieczności do ponów,
położonych po drodze lub tet powróciły
do portówf z których wyjechały.

RonSz8thty

nłemietko-ukrafftskla.

ntJ6

Kraków, 15 października (PAT)_
strowany Kurjer Codzienny· donosi, te
w niedzielę, d.nia 12 b. m., w odległości
3 kilom. od Zywca spadł i spłonął doszczętnie wielkich rozmiarów samolot Z po·
śród załogi 3 osoby zginęły w płomieniach,
2 zaś-oficer niemiecki i student ukraiń
ski-wyszli bez szwanku. Ocaleni zeznaj"
że odbywali podró~ z Kamieńca PodoI·
skiego do Berlina. Znaleziono przy nicb
ważne dokumenty j korespondencje. dyplomatyczną, kt6re mieli Joręczyć przedstawicielom rzeczypospolitej ukraińskiej.
"Kurjer" podkreśla, że w ciągu ostat·
nich tygodni spadły 4 samoloty z pośród
kursujących między Ukrainą a Niemcami, '
co jest najlepszym dowodem konszachtów
niemiecko-ukraińskich.

Stosunki handlowe frintjl l tIe[bamL
Pary t, 15 października (PAn. Radjo
pozn. Do Pragi przybyła szwajcarska misja'
z panem Junode na czele. aby zbadać na
miejSCU warunki nawiązania stosunk6w han·
dlowych z Czechami. Przyjąt misi~ prezy·
dent Masaryk. oraz. minister spraw zagranicznych p. Benesz.

OdpowIedź

niemie[

ni note fodla.

Nauen. 15 paidziernika (PA.T). Radfo
pozn. Odpowiedź Niemiec na notę Focba
wysłana będzie natychmiast, skoro od poszczególnych państw związko~ych nadejdzie zawiadomienie, iż zgadzają sie na jej
treść.

Dokoła akCji von der Goliza,I Jłowlny wkilku słovacl

Rewel, 15 października. (S.R). GeneJndenicz wyiechał do MiŁawy, w ,celu
zozpoczQcia rokowań z dowództwem armji
niemieckiej z powodu walk niemiccko- l ote w~
skicb , Sfery rosyjskie sądzą, że Judenicz
skłoni wojska niemieckie do opuszczenia
Lotwy. W związku w wygtąpi e niem niemieckiem sytuncja korpusu rosyjskiego bardzo
się po:!Orszyla ze względn na to, M bolszewicy mogą wyzyskać 'chwilowe zawieszanie.
rał

- Pisma. francuskie domagaj4 llie od
ententy obsadzenia. Frankfurtu n. :Menem i Za·
głębia. Ruhn celem wywarcia uaaiab ..
Niemcy.
- Komendantem armji franOUAkiej ud
Renem mianowano gen. Degonte.
Przedstawicielem Fra.ncji ,.. Lidze
N arodów zo~tał Bourgeois.
- Hiszpańska para królewska pnybJ'
Wa w dn 20 b. m., do Paryża.
- Lotnik' Poulet wyrusl}'ł n& lot Pa·

(Tel wł. "Gł. Po1.").
ryż-Melbourn.
Lfbawa. 15 października. Pułkownik
- Pisma niemieckie przypUIlZOzaj" ił
rosyjski Bermont-Awalow zapro n onował loty- blokada Bałtyku jest tylko chwilowa.
szom zawieszenie broni. Ło tysze propozycjQ
-'.- Po kilkunastodniowej przerwie pl.
t~ zostawili bez oopowiedzi.
da budapeszteńska. wznowiła Rwe cz"nlloki.
Wiedeń, 15 października. (P .AT). W.
B. K. donosi z HeJsingforsu pod dlltą 13.
Wedle nadeszłych tu wiadomości poło7.e
nie nad Dź ,' inskiem nie zmieniło się. Po
obu stronach frontll bardzo silny ogień
• Tirnes" posiada z wiarogodnych
artylerji. Og-łoszono blokadę TI.ygi. Pnł-! źr6cJeł informacje, tyczące się państwa
kownilt Awałow Bermont uozynlł rzą do wi arabskie go, problematu Syrji, Palestyny i
łotewskiemu nowe propozyoj e, I\tóre rz ąd
MezolJohmji.
ten odrzucił. Rząd
e stt11isltl w y sIał na
Co sifl tyczy SJrji, to prawdopedobrazie na pomoc łotyszom jedną dywizję. nie uczyni się z niej pańsli\\o nieza)dl18
ł.. otysze mają zato odstq lJ ić estoliczykom
o rzą d zie arabskim. Liban poz08t~nie
miasto Wałk: Armja p 6łnoeno-zachodnia pod zarządem Francji i nie wejdzie 'W
rozpoczęła na całym froncie atalr w l{ie
jej sit łaci.
runku Pskowa i Gatczyny. Ps !. ów ma Slt:) \
Palestyna zosŁanie zjednoczona pod
znajdować pod ogniem dział. An g licy slwuwzdędem politycznym. Prawo kontroli
lisltowali w zatoce fińslriAj 3 o k r ę t y ni e· na j nią, pozostawi dla siebie WielIromieckie.
bryfanjn. Sjoniści będą mogli pod Jej
Nauen 15 pazuzirrllil{8. (PAT). Radj o zWlerzcuniet\:-em zorganizować swe pań"
t
~
sŁwo narodowe.
pozn. Następea geD. von der Goltza gen.
. r'
••
por. Eberbardt zawiadomił rząd łotewski,
~lZ) PUSZC~a.I~, te reprezentsDcł III:
M obj"ł naezelne oowódzh'o tl t\O rIJ ucu• te~ f s0:-V .br~tallsklch. franonskl~h. arab.( l'",
l' " llzl' ''la'' za- sl\lcll I S)vDlstyczoycb, zgodzą Sl~ na teZ aZIl8czy ł r ÓWUOC .... ('IIII
-,
b
"
U
d '
I ł d '
lk ' t d o l '
,
'",'
rz"
A
'lllll.
g'o ro'
zaJIl lU a I ~e wsze ll\ .ru nO.Cl
mlerza w porOZUlDldlJlI z .. 1I<.hm I( ' te n's
n. I
będą usun i ęte, o lle strony zalnteresoWiedeń, 15 pa~ , łzl\' rnilt a. (PA'T). R.
wane wspólnie zwrócą się do Stnó"
K. A. donOSI !i M!tawy poLl d a tą 13 b. 1.>. Zjednoozonych, z pro'lJą O pOIDOO W rOIBiuro Wol1a don osi, 11) uafrollcle mir, d'Ly wluauiu JVl.'awy.
wojski0tll !'o:.!yja lllc m a łotewsl\ie:n roz - J
•
wija aią OŻl ~ iona akcjl'. wojenna. Oe~ł\tnio .

Syria, Palestyna I Arabia.
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Czy wybuchnie strejk kolejowy?

mi. D1ate~o tet uznano Powszechnie, t.e
ilotychczas stosowane !\irodki "ą w kIItdym razie niewystarczlljqce j zwr6cono

z górą 6 tysieoy lntlzi); wszysC'y oni powinni byń z!ltrr.ymvwanl w nrACY, !!dy~
przy onhuilowif\ oworców i bniłowie noKolejarze żądają ure,!utowank waruo- wych linii kol "low,\,ch oraz dom6w dla
I.ów pracy. Postawili oni ultimatum kolejAl'ZV rnhoty heo1.if\ dos"ć.
Nad t~mi .z:V'1aninmi rozwinl'la !'lie
rządowI. Termin upływa 15 pażdziern,
ohwiona dysl11lsia; w7,i~ł w nip1 l1~ZiRl j
Dnia 5 b. m.odbył się zjazrl preze- TII /lnv .Taworow~ki. kf6rv ~twif'rrlził. t.e roSów kół związku zawoooweg'o pratowni- botnic'y przpiłs!ehinrst,\ : mif'jskich i 1inRCZ·
ltów kolejowych Rzeczypospolitei Polskipj. na wiekszn~ć robotnik6w przpmyslowych
Zjazd ten po omówieniu bolączek kolp,- zarahia wif>C'ej ni?, rrolAjarf". jest wi~e n
jarzy uchwalił przedstawi~ rządowi sWoje nas odwrotnie niż z!\rrranieq, g(lzie kole:postulaty, oświadczajllc, ~e czellać na ich jarze wynsa-radzani. są na;1ppiPj.
uwzględnienie będzie do 15-go b. m.
Jednomvślnie nchw'alono żarlania wyO ileby do tego terminu rZąil postn- stawione prZAZ zjazd prezesów k61zwij1z1ru
lat6w kolPjarzy nie Uwzg-lędnil _ dnia poprzed. prezPMwi za~ kołn plPrw!'1M!!'o
18 b. m. odbę~zie się P,onown" ?'jazil pre- lewego hrze!~\l \Vislv poleció, nbv wrR1.i€'
z:,s6w kół zWlązku, ~ttory 1.arll'<,yiłnje, ja- odrzucl'nia tych ~ndań. głosował 'na zle~
Juch. t1rorl.ków chWyCIĆ się mfll ą kolpinr7,p !Uie lB b. m. ZA straikil'm.
ol,a zrealJz~wanja S':Oj('h postulatów. W
(ZaznRl1zyó nale?'y, ~p przeil dosomIędz~czasle prpzesl pogzczeg-6lnych trół
waniem tl'lj l'er.olncii pr1.poshwicif'\le 1)0ZWOl8Ją .zębra 11'1 a .walne swoich c7,10nl,6w. S7.cZP!2'ÓlnTCb sekcii faehowYl1h l(OIp1no
udem :oz\~a~en!a nchwalon-vch ~ąilań wstepow~1i na m6wniN~ i df'klarowali
Jlrzez ogół l ~dzIelenia dyrelrtywy preze- swojn solinarnośó z uchwałą ogólną),
som kół na ~Jazo w dniu'lR b~ m.
W końcn uchwalonf1, aby składki
. ~~eg-d~J włn~nie w Warszawie, w członkowslde na rzf'C'lJ związku potraeane
wIellneJ. bah warsztat6w l.olf'io\"\'ych Tlrzy- hyłv z listy placy. Ppstanowiono te~ zaoL Chmleln~j, odbyło się 7.ebrAnil'l !lzlon- ~*lda~ oil wh,iłz 7.win'lJkll. hy przplisięwziął
RÓW ltol~ plerwSze-go lewt'Q"o brzE'Q"u Wi- Itroki eelem pr7.yłIlCZE'nia zwill'7..kn kolesły w teJ sprawie. Prpz"djum lwła zrp- jarzy do centrali klasowych zwlązk6w zaferowałopostulaty zi!:\?;o\l prezesÓw k6ł. wodowych.

baczną ~wag-ą na

dzieCI,

źródła przpstąpczo~ci

dostosowad

~rodki przl>olwdziałania

POLS~I (Dziellla 18).

pod dyr. Franclsz!t.a Rychłowsklego.
Czwartelr. 16 pmirJzlerntkn. Uroczyste otwap.
cle sezonu 1919-20. I) Odc:wt wygłosi K.
Makuszyński. 2) Występ Laury Dunin
"Sluby panienskie" kom. ,,, 5 akt. Al. Fre-

odpowiednie
hvorze 0'0dzqcej powałoie w podstawy 'ładu' spo ..
t1

by

TEATR

tP.j

dry.

Początek

o godz. 7 m. 30.

łecznego.

te pole do uzupełnienia luk i wydosk()1l
nalenia calo~ci.
nadll'lłch wyJ~tl(1, możnahy powiedzie6, ~e
Zaltres działania sqd6w poltOju dla
źr6dła tej sl{łonno~ci n dzieci ei~o.-ną swe
nieletnich, oltregla dekret z 7, 2. 1919 t
odżywcz/> soki w brl1ilnych nao[6ł warnnrezp, ministerstwa sprawiedliwo~ei z 26. 7.
kIIch Spolf'cznych i ę1rr-nomicznych. Two- 1919 }., na podstawie kt6rych do jurysrzą one bowiem porllltny grunt' dla rozdykCJI tych sądów nsletą wszelki!" spraW}
woju rrzestf)rczo~ci. poehg-R.ią o1.Astol(rod llarne, w granicaob kompetencji sądów
l.a Mb~, .,!,oralne rOl,nrAżpni,.. sl'rzy;ajtl
P?koju,. o ile $ą skierowane przeciwko
~OZI\lŹnlPn1U rodzin - tych pierwsl,ych i meletOlm do lat ]7 włącznie i w niektóldealnych komórplt ~vcia sflołMl,ne~o. a rych wypadkach przeoiwko osobOm star::ab'lm idzie upadek obyczl.li6w, zagrata- ~zym, obwi.niony~ o czyny występne
Ją.cy 1)owa~nie rOl,woiowi narodu.
wzglądem meletUlcb.
Powołani do poNajmufpj oczywi~clp OdTlf\r1lym Ale- ,mocy sąd.u opi.el~uD0-w:fe sądowi z p()~ród
mentp~ 81\ ilzipci rorlzic6w nboQ"i~h, b!\~~
o~6b o~oJga pł.Cl, zbIerają informacle o
m~ralnlA npadłych f wystl')\inych . . nrSZ
D1eletnlch, zaJmują. się w wypadkach
dZIMI bezrlomnp, niczvjE.'l. tAk ZWRnA ~1zie
w8~aza:iych ~rzez sędzi€'go opieką nad
ci ~1icv, kt6rVl'h ~ycie uklArl:t f!i~ 787.WV. n(eletnlm.". mepozostającymi, pod dozo07.1\1 t,ak, tp nie mo!!'ą rOl,wiind siEl Tlrzy
r?dzlclelsk~m. l:llbo gdy dozór rodzipomMy og-ólnif' nrz:rjpt,yoh t dnzwnlnnvch r~m
clelslp Oklltl'l SIę n.iewystarczafqcym, lnb
~:orJl{ów .. Rrakl iwaiły wyollowania, 11'tet na wypadek odflbrania opietli rodzin1 stw(l. Tl1enmiAietno~6 znalezienia RObie com j , p~m_leszCz .. nia nieletnich ,przy inmip;Rea w~róil innych. brak wpojonveh
nejr~dzlol~. ponacJtowyltonywują nadzór
zasad moralnych , obywaŁpl!'lldeb, nle- nad
Są ~ne następuiące:
nt.eletOJ.mi, skazanymi na karę, a ko.
-0mnief ehMoba i Mdn i inne l'O"'obne rzy~tAlqcyml z prawa zawieszenia wyko~on~ewa7. sprawa, unormow·ania płacy
czynniki tworzą eale htf'>~ori" mlodzlpży naUla kary.
ci"gnIe SIę od 1 1istopada postanowiono
wyknleionp,i. staozafąee,f się tak często
tądaó natychmiastoweg-o , wprowadzenia_
. Powod?m do wszczęcfa sprawy w
na
dno wvstppku.
Sąd
nielełnich
łodzi.
'3tałych norm pIncy.
sądZIe pol,oJu dla nielptnich, mo~e by6,
Nif'trudno ilostr7.pd1., te tym 'Pr7.:e- prócz zwycZajnych rloniesień włn!!7, ł orI;odwyższevia dodatku drożyźnianego
-0stępcom hrak tych włR~nj~ ~ror1k6w-ohro
oraz
ganów bezfjipczeństwa, Ilkar~i osób pony, jakimi rozporzflilzafą ip~no9t.'d !Ilro- krzywdzonycb .. te., takte skarrra rodziPowołal1J rlo ~ycia na podstnwie
Zso1idaryzownno się znnelnie 7. ~ą
daniami. kOlelnr'7.y Małopolski i Rlnska, ilelm~tu z (1. 7 lntl'g'o 1919 r. t rozporzą WP. brak fm bowipm zMail, ld6re wpaill1ą ców na l~arygorine czyny lnb złe prowaił?brzy roilzicp. wycb owawoy i nauczywyst awlO nemi 19 wrze~nia, na wieeu w dzpnia pana minist.r'l sprawiedllwośoi dzen!e SIę nieletniego łcb dziecka j pro~
cle1p.
sąd
pokoju
dlani"letnich
w
m.
ŁodzI,
Przemyśln.
ba meletuiego o opieka i l>0moc,
To te~ prawo~awcy - włd?ląc, "e
Ziazd przemysld domaQ'sl się Z8- r07.poilzął swojo czynności dniA t wr'7..pś
J~dną z 'Po§ród kar wymienonyoh
ltwarantowania pracowniTrom lcolpjowym nia 19B) r. chwilowo w ~machn Sądu walka 7J Tlrzestenc7.:o~eią dzipci - przy nieletrlJm jPst pomieszczenie w zaltładzie
Okręgowego przy, nI. Pańskiej.
pomoc\, stosowAnia kar jPRt nif'sknteezną,
artyln1łów spo~ywczvcl1 w taltiej ilo~ci.
wyobowawczo - poprawczym państwowym,
Nowy
zakrps
oziałRnia tego sąd n i
a
iłzipciom motp wyrzą~7,M nieiAdnolrrojaka niezbędna jf'st illa otl'zvmllnia w
lub te~ prywatnym, uznanym l>rzez miulzwiązany z tym odmienny nieco tryb roztofR
nawet
krzvwil",.
worowa"'1.Hi
w
dzieSprawno~ci organizm n lndzkipio; zwiplraterstwo
sprawiedliwości.
szenia O('llutlltn wpsr]oweR'o do pięciu kor- poznawania srraw. jak r6wni e? - prze- ozinip I{rymin!l1fątykl gl~hoką rf'form~ nil
Sama
ju~ tre~6 zestawfonych wy~ej
cy; bi~lizny, ubrań i odzieży; dostRrc7.e- wi rlziana w nshwie - potrzeba utrzymy' nowych zasadach, na tloilst, awł" l!t6rvelt w kr6tkości przepis6w - wskal, ui e , te
nie·
wania
przy
sf\nzie
,,;7b
zatrzvmania"
.111110
~rodknwi
nrzpcjw~zi8lf1'nia
"karz€'''
nia potr1. pbnej ilo~cj w!lQ'onów i pArOWOustawodawca liczył na ~yczliwą pomoo
zów no przpwozu żywności illa tlolpiarzy letnich w wyradkal'h stosowan.ia prf'wen!1ji, nrzl>stępczoRci TlozoqŁawi1i nipznacznu hl- społeczp.ństwa, 8 prządewszystkiem na:
- poci ąt!'neły za sobl\ w piprwszym rzą liO i ."oraz bariłzipi 7,anik ai neą role. - 7.a,
i lIprzywiJpjowania tych pociągów na róozie potrzebę odpowiedniego l)orniesz- szłA tn ~dsla. 1 wiplcA 1.namjl\nnA. łae1. 8) ębetne podjęcie się wytlonania obo·
-vn.i z wojskowymi.
ez€'nia tej instytucji, wobec czego za nn~ó rr.ierlzy ową "obroną epn{pc1.DI\Cl, wiązków opiekuna sqdowego; b) udzielaPrag-matyka służbowa opracowana staraniem prezy Ijum sqdn okrę!!'owego '(t~ra jest podsta\vą prawa karnego a Die wszelkie.l pomocy opiekunowi sądo.
wemu, zmierzająceJ do ułatwienia mu
przez rZ1\fI bpz unziało przE'ostawicieli oddał tut. ma<Yistrat sąrlowi dla nietetnir.h opieką nn1 dzip~mł.
wyltOnania
trudnych czasem obowiązków
związ1m kolejarzy nie odpowiada ich po"polowę pomies7.czenia przy ul. Ol o' ińskiej
Nowy kierunek, stawfaląev !rarę na
~rzebom.
N 5, w t,tórym są~ rozpocznie urzędo samym końen, -każ", wpiE'rw . n'Ldrawiad Opiekuna; e) pomoo społeczeństwa "
'. Zjazd prezesów k6ł, domaga sIę wanj.f' z dnirm 20 p.,ź,lziernika r. b.
mora.lnie wątłe I bpzraoni c1zfpoi. przy- tworzeniu instytucji, odpowiadającej zaG,lówniem za ,janiPID sądu dla niele- ga~D1aó. te młooe istoty, porzncone w ),ładowi wychowawczo - poprawczemIl, "
wprowadzenia do projektu pragmatyki tPj
poprawek,
dokonanych przez zarzqrl tnich jest planowa wnlka z przestępczo ZblOr?Wlsku met6w społecznych, by tpm lltórym pomieszczone, na podstawie de~cią naszej młodzi€'?y.
twlązkn.
pewD1f\j zasilać tymi nowoor1zysltan('mi, cyzji sądu, ' dzieCI znalazłyby oplrkę j
Ta
konieczność
przeciwdziaJania uleczonemi dziedmi _ szerpO"I zdrowef odpowiedn.ie wychowanie; d) zgoda pew(Zjazd prezes6w ll61 zaznacza, że nawet rząd rosyj ski przygoto wnj qc w rukn przestąpcz l ści dzieci, bE)dąca troską na- mIodziety, kt6ra jest przyszło~ciq nasz"- nych rodZIn (szczególnie wiejskich) na
sŁoi od
go narodu, ostoią siły i bytu pansf,wowego. pomieszczenie przy nich dzieci, pazba.
19q-5 pragma~yl,ę słu1,bową .wezwał do u- szych działaczy spolecznych lat
w
szer(:lgu
najbar,lziej
watn)'cb
kwedziału w jej opracowaniu przedstawicieli
Tak to walka z przpst~pczo~cią wionych opield, wzam,ian za pomoo tych
stji spolecznycb; to też prawo, powołu rnłodzlety stalo sią c'l~~cią sldaoową o- dzieoi przy gospodarstwie, - albowiem
pracowników),
Do czasu wprowadzenia w życie pra- jące do życia, wZorem p .listw prZOdują gólnej ochrony dziee!. Przestąpczo~cł jedyuie przy pornooy pewnych !\iwiadczeń
gmatyki konieczny jest udział przedstawi- cych w cywilizacji, sądu dla niel'etnich dzlec.i nowoczesny prawo.Jawca przeciw- osobistycb, jak D. p. opiekuna sądowego,
nauozyoiela, lelcarza itp., oraz przy pocieli związku przy przyjmowaniu, ltaraniu w naszem l11łoilem sl1morlzielnem panstwif', stawia ocbron ę.
7lało~~- ło niejako l odwaliny, o l.t6re oprzeć
Obok istniejących jut lfcznyel1 sta- mocy dodanych sąoowi dla ni€'letnich.
i usuwaoiu pracowników.
Zjazd pr~zesów Mł ~ąda pl'?;yznania się powinua cęlowa praca w kierunku rań i zabieg6w nasze~o społeczeństwa, odpowiednicll środków pomocniczycb, jak
tworzącego rozmaite i liczne zrz€'szenia, nrządzan ie przy sądZie lub zatrzymanie
przez l'ząd <na kooperatyw kolejowych zwalczanil:l IJ rzestąpcześd.
Ju.
przestępczośd
os6b
dorosłych
ochronlrl
etc., I,tóqch zadaniem jest o- i utworzenie zal\ładu w~·chowawozo-po
przy dyrekcjach po~yczelt ua zakup artyjest przyl(relO zjawislnem, a pr,~estępczośó cbrona .dzieci, państwo dało właśnie spo- prawczego, Ilt6rego brak daje się w LoKułów pierwsze,' potrzeby.
tlzielJi jest wręcz bolesną raną społeczną, łec~eńst,wu nową inicjatywą przez powo- dzl dotkliwie odczuwać, tu nowa instytu(Rtąd ,podobno zgodził się przyzoać
do leczenia lttórej winniśmy użyć wszyst~ łanie do tycia sąd6w dła nieletnicb, (J cja~ powołana do zwalczania przestęp·
na ten--cel 87 rniljonów marell).
czo~cj
dzi eoi 8tanqó będzie mogła ni
Pracownicy kolejowi, lttórzy stracą kich sil i rozporządzalnych śl'ódltów. których mowa na wstfipie.
wysokości
swego zadania.
Pilne obserwa cje i liczne badania socjo~zę~clowo lub w całości zdolność do wyyjmujq one wprawdzie tyłko cząstl\f~
Licząc na to, ~e ]os tyoh majucz·
konywanej pracy, mogq być przenoszeni logów i prawnIków ostatnich dziesią\ek z tyola młodzie~y, za pewien ozyn przedo innej l(ategorji pracy, ale z tern samem lat wylinzaly, że olbrzymia większo~ć stępC1.y karze je po oj~owsku, . naprowa- Idch upadłych obywatE'lI, jest blisld sercu
więźniów.
poza nif'licznpmi wyjątl,ami, dzają na drogą prawa, usuwają z pod wBzystl.cich, Ilale~y mieć nadzieję, ~e
wyna~rodzelliem.
-, Wszystkim lila byc wypłacona trzy- rekrutuje SIE) z przestepców od dziecka, zgubnej opieki niemor8luyob, lub występ wSlIellne slJrawy zwil\zane z rozwiuięciem
ze skazańców, kt6rz! pora~ pierwszy nych rodzic6w i opieltunów, otaczają je opieki i ochrony Dad nim Vi celu zwalnasta IJellsja.
przel,foc zyli mury wi ę zienia w wi.ellU w takich wypadkach opielu\ powołanych czania ich skłoDności doprzestepstw _
Przyjęci mają być wszyscy wydaleni
po wypadkach lO-go maja, powinno też młodzieńczym, a. do~wjadczenie wykazało, do pomocy ' sądu opiel,unów sądowycb, znajdą IJiezawodnie w ml,t'jscowem spo.
być zaniechane
projf'llltowane na zimę że więzi aDla, to szkoła dla początklljl\ jednako\\'o~ wydane w tej mieue prze- łeozeń8twie pelne poparcie.
masow'" wydalanie robotników wydziału crcb przestępc6w, ł\tórzy w późniejszym pisy, zmierzające do ujęcia całolrształtu '
(-) Alojzy Augustynowło.
drogow.ego (z8gro~onycb jpst wydaleniem wiel,u stają się najbardziej uiepoprawuy- opieki, pozostawiaj[\ społeczeństwo otwarS-;:dzia . Pokoju dla nieletuich.

PokOjU dla

,

U\1'z~l~tJni~jąo w pOBzcze~61nych wy-

w
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HENRYK MANN.
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A wiQo dzieci!-powtórzył Fiszer Pragnif' on ukłan6w, w taldm l'aZle Z,lwsze
'pl'Zeoie~ ,ja mam 1"0 w ręku, wiecłe o tern
wszak z doświadczeJlia.Bezemuie, sami
to przyznaJcie, towarzysze, co osiągnęli
byście- llezemllie~!

w

-Milczeli, poz"'oliJi mu dalej macać
-H!:'fbesi1oerfer odezwał

ciemnościach.

się głucho.
'- Cośmy osjll~nąli'~

-- Poseł fliewioocznie zeskoczył Z ław
Iti i dobierał się do drzwi, przez którp
wślizguął się w tej cbwili jAJdś starzec
z nacXlnif'm ulaszanem, prosząc, aby i
je.mli oost!lł się jakiś l(ęsl':r.
. - Ojciec DinId! Stary towarzys3
walk "klasowych l- -zawołał Fil:lzel.".
*- A., cóż'ł Gdj'byśmy nit' mieH teraz
'Qb:· zIJH!c..zenia na starość i na wypadek in'WalIdztwa ! .My l My"my to stworzyli, --mówją,c to ulul DinkJa pod l'a~l1ą i ukazal

się z nim zgromadzonym. ~ Oto widzicie
nas starych przy.jacjół. Ja. jOn. jale spod.
nie j marynarka. Ja byłem tet tyl ko majstrem fahrycznym u Hesslinga, tak samo
dobrze, jak mUle, wybrać możecie ojca
Dinlda. Co wie o waszych tro!lltach i Mlach jakiś akademik, który jest przygwotd~ony do stolu kapitalist.ów. Ale ja, towarzyszp, to co innego. Gdy do mnie
przy,id7.ie Hessling, z.ielony ze złości i b~dzie cbciał si~ uldadać, to to będzie try·
!
um f em pro l e t arJatu
Przemówienie odniosło pożądany skuB d zo
t ek ·, wo ł ano zew8zq d'. " B ri\Wo.,,, "ar
dobrze!"
/'otem poseł pozostawił starego Din
kla własnemu losowi i rozpoczął poraz
druai'
El •
A wiąc... Czy czyni on trudnodoi
z założeniem biblioteki! Czy nie wpro- i
wadził on zapowiedzianych urzł\dzeń ką I
pielowych 1 Wszystl{') jest zatem w po :
rządkI!. A ~o mlejslfieg'o urzędu pośred
nictwa pracy przyprowadzą jeszoze jedne-I'
go towarzys~a.
Znów nin nie poskutkowało. Tylko
młodszy DiokI powiedział:
.
- A czy nie znacie jalttego!ł pOdred·1
D1ctwa, bym nie musiał jut wi~oej pra-

I

To są łarty-odpowiedzi.ał i unió~ł eze wyt1omaczyć, gdzie korzyści osiągni~,
siQ surowo:-Ządam: aby zebraQIe potępI-I my. dla was przy uchwalaniu proje 11 t6w
lo odez.walll~ SIę D1l1kl.a
wOJskuwych. Dwa procent podwyżki za~lkt me PQtt}plł Jednak, Ktoś odez~ robków. Towarzysze I Za to ręczę wam
wał Slą nawet:
najbtlrdzi.ej stanowczo: Uchwalimy pro- Znamy p.ańską .mądrość.
jekty wnJs!towe,. zaś wy za to otrzymacie
Poseł rozejrzał SIt} dokola l spo · ~ dwa procent.
NIE'cb tyje rewolu"yjn.a
~trze~ł, że twar~e ob.ecnych były, ~o-?ure ; międzynarodowa demokracja socjalna'
l drwI~oe. ~Pocz~ł Wlęl! gwalto~nteJ raz·
Nie cze\cal nawet a~ zebrani pOdCdW Vo
c~e, nIt POPI ZPdIllO, rozpytwać SH~ wszyst-, cą ten oltrzyk. W J'e<Jn '
h 'li b ł "
kIch'
•
ej
c WI
y on
. . . .
JU~ nazewnątrz. Ku zdumieniu swemu poCzego chce"ł61 StreJKQWaÓ ~ seł nie usłyszał nic i nikt le
.
ł
rzqcał pojedyńczo pytania, alI; t.ylkQ ku \ z powroteJu ·f'r e
nt wzływha . gOł
t ym, ł{t6 rzy sle
. d zi r l'l po d ro d z'" l,11 "rr,w
.ł
i om. I w ciernnośo!
,
z Z monH'n;ł nas d
uc ' lwa
I Karol
li pot
b'
, . e m ~uszy prze ,SI€' 18
Ralricb powi (' dział głośno;
y
Strejl;:ować 1 Bt}dziemy się wy- I' ;~Z~~b~f!r~ze~~ r y r~blt Po.rz ylramc l~l
strze~aó tego.
. > • lO>
p~ S {Jel'>~
lszer rz~
Potakiwali mn oni rozumieli 1.10 W do Dlede~1Cha Hesshnga, kt6ry cu'kał JU:'!
tam na nleO'o'
'
przedsiębiorstwie. kt6re prawnif' do nas
l:> •
powiuno należeć, nie strejknje si~, Prze-I
-:- Ni.t· wielkiego .. Strejl{Qw-ał. nłe
wodniazqcy inaczej to ujął:
chcą, 7l\daJą tylko dwa. procent-i Ulówią
- Oto jest rozsądne słowo , towar~\
t.o panu , od tego nie odwiedzie mDle pan.
I sze. ~trejkl pociągają za Bobq dla pa~t.jl panie dolltofzO, pouicl\vaż tu przemawia
tylko kosl.ty; !\ pieniądze partji
ozyjrj- przezemnie wyłącznie sumienie moje. Po~
to pieniądze 7 Wasze wlasDI", wasze, zost a łeIII \dnny swej Ś\'. iadomości 1\18so,
towarzysze t
, wej, kapitalizm nic mnie nie obchodzi i
Przypadliowo znalazł sIę 011 przed ~I\ tylll kilka srehrnllrów'nie zdobQdę si(>
samemi drzwiami. Zn6w czują c się na w~· Jtlszcze na z.lradEl towarz) BZy.
tynach, '!łosił. pewny sfi'bie:
I
(d. c.. n.)
- Tutaj panuje zdrowy duch, tutaj
to alą ~ie, dla ko ~ o SIE) p~acuje. Na ' pote-0gnawe. towarzysze. aholałbym wam je....
-

I

I

I I

I

cować'?

N'Ilpoleon
godność j.~.;o.

Fłszer uznał,

ił obrała

'.... .

i

l

tęr.

·PO

ZłĘ
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, Przyjaciołom i znajomym, kł6rzy' oddali ostatnią posługę drogim nam zwłokom wyrażamy 8er.
deczne podziękowanie za okazane nam współczucie.

Rodzin·a Loewenstein.
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Łódź.

nod lecz uznali za konieczne znaczne rozszerzenie zakresu jego kompetenoji. '
Z urzędu stanu cywUnego.

Z Rady MieJskieJ.
Na wczoraJszem posiedzienin Rady
Miejskiej przewodniczył wiceprzewodniczący
p. Kern. Zatwierdzono budtet wydawnictwa
wydziału statystycznego p. n. "Informator
!p. Łodzi" z kalendarzem na rok ,1920. Wydatki na ten cel przewidziane na 54000 mk.
przyczem magistrat asygnuje 28,000 mk. na
wydawnictwo, suma ta jednakże zmniejszy
się wobec oczekiwanycll wplywów od ogło
szeń handlowych, drukowanych w tym, wydawnictwie. Ceną sprzedażną egzemplarza
Ilstanowiono przez Radę na 10 mk.
Rada Miejska przyjęła wnIosek magistratu co do wzięcia udziału w budawie kolejki podjazdowej Ł6dż-Brzeziny-Rogów, oraz
postanowiła wyasygnować 15,000 mk. na.
stadja przedwstępne, oraz wszczęcie starania
11 rządu w przedmiocie uzyskania potyczki
na budowę ko,lejki.
.' Sprawę tą referował wiceprezydent
int. Wojewódzki, podkreślając ważność tej
Dowej komunikacji dla Łodzi, ,która zyska
lepsze połączenie z wschodnimi powiatami,
co ułatwi dowóz produktów. Na Łódź przypada na przeówstępne roboty 15,000 mk.,
na powiat łódzki 6000 mk., na powiat brzer.iński 10,000 mk.
Pozatem in1l. Kożmiński referował opinję komitetu do spraw ogólnych w sprawie
petycji ogrodniczo-bandlowego towarzystwa
o uregnlowaniu bandlu warzywami i owocami. Towarzystwo proponuje, aby miasto
oddało mu koncesję na prowadzenie bandlu
t:ymi produktami na placu Dąbrowskiego.
Komisja wypowiedziała się za odrzuceniem
petycU towarzystwa tego, zarazem proponują.c, a1leby zarząd miejski zajął się unormowaniem i organizacją handlu tymi produktami Rada Miejska przychyliła się do wniosku
łcomisji do spraw ogólnycb.

Przewodniczący ' wydziału urzędu etanu
cywilnego, prezydent R~ewski zwrócił się do

Urocbomienle fabryki akt. tow.
J. K. Poznańskiego.
Wczor~j w -południe została uruchomiona fabryka akc. tow. wyroMw bawełnia
nych J. K. Foznańskiego. Narazie puszczono
"'fi ruch przędzalnie.
MianowanIa w sądownictwie.
Naczelnik państwa mianował byłego
,"inistra sprawiedliwości, L. Supińskiego,
prezesem sądu apelacyjnego w Warszawie.
Pan Henryk Grzymiński został przez
Naczelnika państwa mianowany sędzią są
du okręgowego w Łodzi.

reprezentanta gminy adwentystów z pismem
w Hprawie punl,tualnego prowadzenia ksiąg
stanu cywilnego rodzin, przynależnych do
gminy adwentystów. Nieprzestrzeganie bowiem przez ludnoś6 przepisów władz o mel·
dowanin natychmiast po fakcie zmian, zachodZl!.cych w stanie cywilnym rodziny, przyczynia się do niemożności prowadzenia zgodnych z rzeczywistością rejestr6w o ruchu na·
turalnym i jest ono konieczne dla dobra. statystyki, mającej na względzie celową działal

pogłoski

o skasowanhl

ną nif'ścisłością.
Proj~llt nowej ustawy o walce z liohwą i speitulacjq i or~auizacji ol'zędu
na nowych podstawacłl rozpatrywany był

w ostatnich ezasach w sejmowej komisji
1 podk'Ocisjl prawnej, przyczem l'l toka
dyskusji nad uilD przedstawiciele wszystki::h repl'ezentowauych w nicb strollnlctw
politycznyoh wnowledziell 8i ~ niet ylko
'Il& ntrzymaniem nadal urzędu zo wzgi~du
na j~o (l"tyehozasową 8Imtec'1.n~ dzu~łal·

l
I

Zebranie akCjonariuszów
Banku, Handlowego w Łodzi,

O. S.

najbliższym koncercie symfonicznym,
odbędzie się w poniedziałek, dn. 20 b.

Na

Najwyższe

\'
~

ceny

7;a brylanty, złoto, perły i platynę
płaci znana solidna firm~ G. Bargai n, Warszawa, l\O\vy - Swiat 45_

C\I

~

W niedzielę, dnia. 19 b. m., na. drugIm
konoercie popołudniowym pod dyr. Dronisława
Szu!ca wystąpi wiolonczelista prof, Bernard
Nudelman, laureat ogłoszonego w swoim cza·
sie kOlIkursu 'W Warezawię. Na program koneortu złoż., &i~ wyłąoznie utwory klasyczua,
$ mi.lnowicie: Sy:wfonja M 90i (Paukenschlag)
Raydnn, oraz koncert wiolonczelowy tegot
kompozytora, który wykou& p. Nndelman II towarzyrzenil'I!l orkiestry, 1 Uwertnra "Wesele
FiVal..\" M:)!.1l.~3.

lat 21. ,

Za duszą
s . p. ADOLFA ~AGNm:a.A
dnia 17 października r ..b.. ja1,o w trzecią rocznicą zgonu, odb~dzfe sl~
o godz. 10 rano w kOŚCIele św. Kazimierza na Widzewie nahożeń!'ltwo tałobna, o czem kre\vnyl'h, przyjaciół i znajomych zawiadamia RODZINA.

Wczoraj o go dz. 5-ej po południu
odbyło się ogólne roczne zebranie akcjo·
narjuszów Banltu Handlo wogo w Łodzi.
Obecnych było Id akcjonarjuszów, którzy
reprezentowali 4450 akcji z prawem na
173 głosów.
.
Przewodniczył zebraniu wiceprezes
rady p. l{arol SCł!f'ibler, asesorami byli
pp. dyrl'ktor Gajewicz l Juljan Kl"agczy,
sekretarzował d)rel;tor Saud.
Prze d przjstąpieniem do załatwiąnia
spraw porząrlku dZlenuego uczczono przez
powstanie :li rnipjsc pamięć zmarłych
czł o nk6w komisji rewizyj npj ś. p. Stefana
Kossulha i ś. p. L. Albrechta.
Z odczytauego spraw ozdania rady z
działalności w rollU 1918 wynIka, że i
ten okres, będący piąteIU rokiem wojennym, nie sprzyjał operacjom bankowym,
gdyż z jednej strony utwolzyły je różne
o~raniczenia, uakła d ane na władze przez
wła d ze okupautów, które prawi9 do końca
roku ubIegłego gospo .! arowaly w Inaju,
z drul{iej zaś - cha o t y cz n ość nasz~cll
T. M. M.
stosunków walutowych . Wprawdzie w
Zarząd Towarzystwa miłośnik6w muzyki w Łod~i, organizuje ch6r mieszany porówuaniu ~ rokIem poprzednim wyl\aokres sprawozdawczy wzrost obroz członk6w i sympatyk6w Towarzystwa. zuje
j zysl,ów, zostaly Clne jedn~kże potów
Zapisy na listę pragnących wzią.c udział ollłooiąte przez znacznie z W lększone kow zespole przyjmuje kancelarja Towarzy- szty handlowe, wywolane koniecznością
stwa codziennie od godz. 6-8.
lepszego uposażeDla personelu i ogólnej
Inkwizycje średniowieczne ł ich ofiary. drożyzuy, oraz przez odl:Jisy na straty
ltursowe. l:{acllunek zysków i strat rokU
Dziś, w czwart'ek, wygłosi w Sali Koncertowej prof. Adam Czerbak, prezes i dyl". 1018 wyltazuje przewyż ł!ą dlJchodu w su·
'techn. centralnego, warszawskiego towarzy- mle 4155 rub. Blla'us z a mkmęto sumą"
stwa medjum., interesujący wykład na temat: 62,970,571 rub. Wrllosek zarZą ,ju banito
"Inkwizycje średniowieczne i ich ofIary: co do przeniesI eula pomi(~ulOnej prze·
Joanna. 'D'Arc, Saronarola, Giordano Bruno, wyżld 4155 rub, na dobro raclluuku zyHuss, Galileusz, procesy, torturowanie i pale· sków i strat 1919 r. zatwierdzono.
Ustą~ujący
członkowie
rady pp.
nie czarownic (medjów) i t. d."
. , Wykład będzie ilustrowany 80 obraza- i Edward Herbst, Karol Sclleibler, TeO dor
mi świetlnymi, jako reprodukcje ze WSPÓł-! Ender i Albert Jarocłńsl<i pouowllle zostali wybrani; do IlOwlSji reWIzyjnej wyczesnych publikacji i aktów sądowych.
brano pp. Pawła Bledermana, Heuqka
Bilety są do nabycia w biurze dzienni
ków rPromień" (Piotrkowska &1)~ wieczorem FlJxa, Juliana. Jal"Z(:!bowsklego, Ludwika
Karola i Blluuoua Ostermana.
zaś w kasie Sali Koncertowej.

ktory
m.,
pod dyrekcją Bronisława. Szulca wystąpi śpiewaczka opery wa.rszewskiej p. Zboińska-Rusz
kowska. W programie piękna symfonia A-moll
SibeIiusa, którą, usłyszymy po raz pierwS:Illr
w Łodzi, oraz utwory );Iozarta., 'Vebera: i in.

przeżywszy

~C)1ec1.zY'.
Lit., dnia 14 października 19t9 r.

l

urz~

dów walkJ z lichwą ł spekulacją.
Jak się dowiadujemy z zupełnie wiarogodnego źródła, pogłoski o skasowaniu
urzędów walki z lichwą i slleltulacją są
zupełnil'l bezpodstawowe: wszelkie tego
rodzaju informacje prasowe nie odpowią.
tlają ueczywistości i grzeszą tendenoyj-

Brześć

Ł.

Lit nasz przy-

_ Z tego powodu wyrazamy stroskanej rodzinie nasze naj-

Rozdawnictwo odzlety.
W związkach zawodowych przystą
piono jut do rozdawnictwa odzie1ly z daru amerykańskiego. Podział odbywa si~
przez losowanie.
W dzielnicach zapomogowych wydziałl1 dobroczynności rozpocznie się wydawanie po Ukoliczeniu kontroli osób, które sie
na otrzymanie odziety zapisały.
Teatr Polski.
Dziś, w czwartek, 16 b. m., odbędzie
siQ uroczyste otwarcie sezonu 19\9120 w
nowej siedzibie Teatru Polskiego przy ulicy Dzielnej 18 (w, byłym teatrze "Thalja").
Odegrane będą "Sluby panieńskie" Fredry,
w kt6rych gościnnie wystąpi artystlt a tea, tru "Rozmaitości" p. Laura DUnin. Słowo
wstepne \\ ygłosi znaltOmity wsp6lczesny
poeta K. Makuszvński. Dekoracje opracował W. Gromek. Reżyserował J. Leśniew
ski. Początek widowisita punktualnie o godzinie 7 m. 30. Z chwilą podniesienia za\ słony wstep na widownię wzbroniony.
Jutro teatr gra "Dzień zaduszny"
Hejiermansa z udziałem Laury Dunin.

Koncerty

Brze~ciu

glębsze współczucie.

Obuwie ameryka6skle.
Nadszedł do Łodzi zamówiony przez
magistrat transport obuwia amerykańskie
go, zawierający kilkanaście tysięcy par.

szpitala w Radogoszczu.
W dniu wczorajszy m rozpoczęto pertraldacją z wykonawcami testaml.'ntu b. p.
maIż •. Kollstadt. Pertraktacje mają na oeIn wydziel"tawienie szpitala w Radogoszozu na potrzeby miasta·na oltres lat 10
lub więcej, t. j. do ellwili W) budowania I
~entralDego szpitala miejskiego.
ł

w twierdzy

student medycyny, plutonowy wojsk polskich,

Cukier nadszedł.
- Wczoraj, pod adresem państwowego
urzędu Zakupu artykułów pierwszej potrzeby, nadeszło 18 wĄgonów 7j eultrE'In z
P01:nańslciE'go. Cukier teD. w tych dniach
zaczną , sprzedawać kooperatywy i sklepy
miejskie.

dzIerżawę

Fałszywe

zmarł

K EINBERGER

noŚĆ państwa.

Mechaniczna pralnia miejska.
Z ramip.nia. ministerstwa zdrowia w
dniu onegdajszym została do Łodzi dostarezona wielka pralnia mechaniczna
(dar misji ameryltańsldej). PralDj~ przywieźli do ł.,odzi dwaj ameryltanie z sekeji
walki !li tyfusem pll'lmistlm. którzy powyż8Zą pralnię zmontuj ą i oddadzą na ilży
telr miasta. Pralnia sIlłada się z 6 wozów i jednej lokomobili. Narazie zosta oie ona uruchomiona w odpowiednim pomieszczeniu j będzie oddana do dyspozyoji wydziału zdrowotności publicznej.
O

W doiu 11 b.- m.
jaciel i kolega

Kronika ekonomiczna.

KUI-sy de'W"iz. '
•

Warszawa, 15 pddziernika.
,

Funty szterlingi •
Dolary
.
.
FrankI fra.ncllslde.
IJ

•

I!zwajcarskie

•

•

150.35.50
4.25
6.4.;
4.25
8.65
159.170.-

•
belgijskie.
liry.
.
•
:Marki fińskie
Leje rnmuńskie •
•
Lewy bułgarskie •
Floreny holenderskie
13.25
Korony szwedzkie
8.'75
"
norweskie.
•
8.10
•
duńskie.
•
•
7.75
,"
austrjacko.niemieckie
62.00
•
czeskie
102.Marki niemieckie.
. 14:0.-Kurs przerach()wania na. korony - 55.

-

Giełda

warsza wska.
Dnia 15

6Ofr. oblig. m. ·Warszawy
1915116 1". • • • •
6% obi. m. Warszawy
1917 r. za 100 mk.. •
5% oblig. banku ziemsk.
za 100 mk.. • • •
41/ 2 % listy zastaw. z;emskie A i B . • • •
4% listy zast. ziemskie •
?i% listy zast. m. Warszawy po 3000 i 1000
4Ii~% listy zast. m. Warsz.
5 pr. listy zast. m. Ł-odzi
4 i pół pr. listy z. m. Łodzi
Ruble carskie •

..

,,'

Ruble dumskie
Korony • •
Franki. • •
Szterlingi. •
Dolary. • •

_

•
•
•
•

•
•
•
•

pa.ździe~ika.

210.- 10a-

108.-

97.-

187.-

17'1.-

2Ó9.- 201.195.- 185.116.50

117.50

44..47
63.90

96 •00

Gabinet Dentystyczny ~
~"UC::a:B
Nawrot 4.
CeDy przystQpna dla mniej zamllfnyclL

E.

Leczenie ehorób zębów i jamy ustnej. Porcelanowe i złote korony. oraz 7lę,by sztuczne
bez podniebienia.
0"--.8
Godziny przyjęć od g.ej do 7-ej. Osobl'cle I
przyjmuje od \1 do l l od 6 do 7-ej.
_

Spadek waluty nlemlecl<iej i a u s t r - )
i
jacklej. .. Wiener Allgemeine ltg." donosi
Ofiara.
z Be~1i~a: "L?calanzei~er': donosi ze 5zwajW rocznict1 śmierci b. p. łnt. Leon.
carskiej gram~y, ~e .nlemlecka . ~~rka spa- Ginsberga, b. dyrektora szkoły rzemieś!ni
dła w centrali deWIZ w SzwaJc~JI ,na 20 czej Tow. "Talmud,Tora". tona. zarzlld
~w wolnym handlu na ' L9). A~strja.ckle no-Il, oledz y i przyjaoiele złołyll Radz.l.e_.8Zkot
'I koronowe notowane.:"ą na gl ełdzl~ .4 ce.n- nej na razIe zebrany fundusz nil kupnJ
~lmy. W kołach ha ndlowych .o ba :-VHlJą SU:. obrabiarki dla warsztatów mechani
ł
ze ~templowa~e koron}: austiJ~ckle wkr6t- J ił\!. b. p. jnt. Leona Ginsberg
o;~~~,
~ słr4Cł S\1I)J.' wartośc zagraJuczoa.
a.
c

.
---------------------------------------------------

e z war t e t

1e 'P a ~ d z f e r n f k

&

1 1)

t.

P.

00000 Dr. Ludwik FAl«

SALA KONCERTOWA, Dzielna 18.
W czwartek 16 paźdzternikar., 1919

o godz. 8-eJ wlecz. wygłosi

PROF. ADAM: OZEItBAK
Preze/J 1 Dyrektor Techn. WarszawskIego Tawarzyetwa medjumizmu, wykład, ne. temat:

INKWIZYCJE

średniowieczne i

ich ofiar,. Joanna d'Arc, Savonarola, Hustll. Giordano, Bruno, Gali leusz 1 inni. ProceE!y, tortury i palenie czarownic (medjów).

WykłaD bęDzie

O
. ."

1ll'Ządza sią w dniu 18 b. m. w San
Koncertowej, Dzielna 18, punktualnie...,

""
(.)

Bilety do nabycia w biurze dzienników .Promień-, ul. Piotrkowska 81, a vr dzień wykładu
od godz. 6 wlecz. w kasie.
775-3

88

Tegoś

O separacji.
Niniejszem zawiadamiam Szanowną KliientelQ, ił z dniem dzisieiszym wystą
pnem ze sp6łki z pracowni okry6 damskich Gurt i Beker, Piotr kowska M III i jednoO'teśnie zalo~yłem na włmm~ r~kfl
\

dni. ponktOal:'o godZ. 8 I phi.".

upu;

z udziałem wybitnych sił artystycznych.

Sprzedat biletów w BObot~ d. 18 b. m. przy
kasie Sali Koncertowej od godz. ll·ej. 85-8

2
Dr. H. Różaner
.."
Dzielna Ns 9.

~

....

~

"fi

.......:.....

'Dentysta

dawniej przy Zgierskiej 1ł •

QQQOQQOQOQQ
Kamieniem budulcowym XX-go stulecia

Tow. Akc. Fr. Karpiński w Warszawie

jest

KARPINSKIEGO iM y D Ł O od ŚWIERZBY
KARPIl'JSIUEGO IW AŚĆ od SW1ERZBY

Wnędzle

.

WAPIENNO-PIASKOWA

dobrze wprowadzona,

zaś

wskutek

łatwego

l znaoznego zbytu fabrykaoja jej jest

F. KOMłllCK, FABRYKa MASZYN, ELOING (NIEMCY)
, PierWłZa i najwigksza na świecie specjalni fabryka urz,dzeó dla fabryk cRgieł wapiBono-piaskowcyh.
Zatrudnionych 2600 ..obotników.

dokładnymi

opisami

bezpłatnie.

177·6

KUPUJE

Dute

... 'Przedsiębiorstwo fabryczne
poszukUje
dIa ,osoblstego odwiedzania .,.ł~,.ó_" cukrowni
i ,pozostałego du*ego przemysłu ,.. Polsce,
. , dobrze wprowad zon ege, dzielnego pana, narodowo. ac:;i polskiej, ustosunkowanego w odpowiednich
'kołach.

Oferty pod: .Dauetnde Stellung 1499- do Ru-

dolfa 1\losse, Wlen l, Seilerstl1tte 2.

i płacę naJlepsze ceny za bry-

lant!" stare z.toto, djamen·
t!"bardo
garderob-a
i kwity 10mwe. Przekonajcie
się

Z. MILIOH
prawa
of.,
I p.
.
245-3

Konsłantynowska 7,

---------------------- Z

Jedwabie
"iedeńslde

w firmie

Szmeche1 i lozner f6Dż

Do sprzedania.

Wszystko

mało

uilwane wnajlepSZYM stanie.

' liranży Injanej, konopianej i jutowej,
.. 'G~zl1an~ z odwiedzeniam klijentell dla
poważnej fabryki w dużym mieście zaraz

poszukiurany.
, Warr..nek:

Samodzielnoś6

i

polska.
Oferty z ellrrienlll vitae i podaniem żądanego
wynagrodzenill w polskim i niemieckim j~zyku pod:

"fi'{('\lIor 15'10" do
5eilereUltte 2.
~

iRudo ~ fa

IDcaas, W en "
911--2

______m.______. .__. . . .____. . . .____

(

.

~~

m.14.
Dla pa" przyJezdllyoh 8':'!ob __ •
lokal.
SIł-lO

Dr. Dułkiewi CI
Ordynator Szpitala Miejsk.ięgo
dla chor. skórnych, weneryczn.

Piotrkowska &0.

od g do 11 r. ł d4
znów otworzone. li'obyt nietylko dla chorych lecz i dla potrze- Przyjmuje4- do
7 wiecz.
4,08-10
bujących odpoczynku i dobrego od:!;ywllmill sIę. Pierwszorzędne
utrzymnnle jak przed wojn4. Ceny pensjonatu od 24 lirów włąoz
nie z pokojem. Do przyjazdu nIezbędna wh:a włoska. Informacji
udziela dr. Binder.
4110-2

KUPUJE rebrylant-srebro i t. p.

;-----~.--------------

6 ' perły
.
,

sta-

-s;:

złoto,

'- Zakład l'ubilerski i zega.rmistrzowski
·AII Lewkowicz, Piotrkowska .M 89.

FUTRA

wszelkiego rodz~ju kupnjęlsll.....
d~fę. Reperacje futer.
Plotrkow.ka 3a,
front l-slEe pi,tro.

3Ql-at

Ślusarz

Niniejszym zawiadamiamy Sz. Klientelę, i~ farbiarnia
nasza została uruchomioną. Przyjmujemy do farbowania: dokładnie obznajmiony z lm..
luźnią wełnę, fil awełnę, odpadki i t. p., bawe_szynami parowemi i motorami
Inę dl) bielenia i wełnę do mycia i karboni. spalinowymi potrzebny do
zacii.
zakładu mechanicznego 'in
~
Z l~ważnn1em
l. Rachwała w Włocławku.

A. i

~.

Łódł,

Aleksy

Emde

Z ielana 18.

Rżewski

w walce z

U)l-

Dr. M.' Papierny
Akuszer ł specjalista
rób kobiecych.

przemocą

b. ordynator 'Warszawskiej 'w
wersyt. klinIki akuszeryjntd.
Południowa

Przyjmuje od 9-11 r.
po pol.

23
ł

od '-'_
87&.;US

Z kapitałem od
• sklch ~.a
,
200lr 00--3noooo M ~,
Choroby oczu
Chorób skornycb I WBRBI'JCzn~Ch.
, do przędzalni lnianej na proPrzejazdNi 36 ZIELONA lU 11 (r6g Zaehodluej.
870.. 1 wincje poszukiwany. Oferty od 11.80 do l-ej i od 5-ej do Przyjmuje od 6-8 'Wlecz. . .
82.
składać pod "Len" do adm. 7·ej, w niedziele i ś.wi~ta tylGłosu.
86-3 ko rano:
684-7

.

,

8-[18 60ldlust lód!,

Aleje Kościuszki

Absolwentk

Dr. meD. W.Xotztn Choroby skórne,
UL. PIOTRKOWSKA 71

płuc

czne I niemoc

wenery-

płciowa

Dr. s. rewiowlcz

..
.
. I{ollstantynowska 12
PrzYjmUje wkOMIS j kupUJe Przyjmuje od g-l i od 6-8 w.

oraz poleca po cenach przystęp·
nych garderobę męską, damską
t dziecinną. bieliznę, towary
wszelkiego rodzaju, obuwie itp.
Sklep Komisowy

narodowość

tersburgu, praktykująoa '$ '6
Jat, przyjmuje od lO~"
Łódź,PiotrkoMrska 132

Biuro techniczne i skład maszyn

od godz. 10-11 rano
od 4-6 pp.
2839-10

sprzedawca

Sanator)·um l- PenS.lOnat "Stefan ja "

R. Pipikowa dyplomem Ces. A.k. w LP.

!~1~,~~ ~~~!~y!!~ W S P ólnik Dr. W. Garliński o,~~J §lm~,r~~O!ej.

przyjmuję

dDświadczD~y

(')db~dą si~

Akuszerka

I
poleca z natychmiastową d{)stawą

Choroby serca i

Dzielny

Meran

,

Oferty pod "Maszyna parowa 120" do admininistracji • Głos~ Pojskiego" •
685-8

'.,

1919 roku

Wybitny dzIałacz społcczny, obecnie prezydent m. Łodzi,
Aleksy Rżewski, ujął bogate wspomnienia swego burzliwie
urozrnnioonego życia w ciekawy tomik, który ~k8zał się
w druku 1 ,f est do nab,cia we wsz,stkich księgarniach.
001-6

le~ąca. dwucylindrowa,

'sy.stemn Compaund, Su]zera, ze stawidłem wentylowym,
120 HP. normalnie, 116 obrotów, z kołem · zamacho. wym: i (l-ma linami konopnemi.
Koc ioł parowy Kornwa1ijski, 2-rnrowy, 9
'atm. ciśnienia, z podgrzewaczem, aparatem do czyszezenia wody, intektorem i pompami.
'. ;.' Dynamo-Generator 120/208 Volt, 52
KW, 'N -7óO firmy Volta~ regulatorem, wyłącznikiem
i voltomierzem.
Przystawki dolna i górna z 2-ma sprzę
głami ciernemi, kołami pasowe mi i lłnowemi.

października

lioytacje za got6wkfl:
MiędzY' ~odz. 9-12 przed pol.: ul. Pańska .M 99lustro, ~zaf8 , biurko, sofa.
Miejski Urząd Sekwestracyjny.
Ł6d~, d. 15 pa~dziernika 1919.

na suknie damskie
najmniej

Piotrkowska 100.

Maszyna parow..

W piqtek dnia 17
nast~pujące

I. v~~;~~:~

powrócit i mieszka obecnie
przy ul. Kon,s tan"lynowskiej Ns 5.
680~8

-

~a·

916-2

OGŁOSZENIE.

I

Licytacje przymusowe.

Najprostny spos6b rabrrkacjil
Minimalne koszty własnel
' Najlepszy 'Prodnkt!
'M'aszynami meml l Aparatami zosŁało zaopatrzonych ,fu:!; i powiększonych kolo 600 fabP.k ceCl, wapIenno-piaskowej. Zakłady urządzone przez inne firmy częściowo
przebndowałem, oraz dostarczyłem im moje prasy i Inne potrzebne mas1<yny.

Katalogi z

I

niezawodne w ewem działaniu. - Żądać wszędzie l
Reprezentant: J. L ł p I ń s k I, Łódź, Orla J\! 3.

wysoce renlowna.

Pie....zo ..z.dne pefepencjel

polreł'l

,

121·1

Choroby skófOne ł wenery"
czne. Przyjmuje codziennie
. . . prócz niedziel od 5-8 wJeos.

KONCERT RAUT

Q

Bub. ,,,M. R. S."

""

~

_

Praeournię okryć

CEGŁA

pp.

w-a

K·

O

o god•. a·ej po poludniu .abaWQ

~7

NAWROT 7.

af4a

Bilety wcześniej n W-go Straucha, Dzielna
a w sobotę od 11-ej.w kasie Sali KoneertoweJ.

Zawiadom.lenie

dam.skieh na ul.
PlotrkourskieJ 59, front, I-e piętro.
z powazaniem M. Gurt.

Północna.

przyjmuje
od 10-12 r. 1 od

DZIECI OLA·DZIECI12,.4.
O ~!~~i~!!n;!~!

świetlnymi.

ilustrowany 80 obrazami

Choroby skórne I weneryczne

"DOMU SIEROT"

Na rzecz

dla pan od 5-6 po poło
2238-01

D r. S • Kantor

Ryskiego Instytutu Mnzyczne&,of
dłul!;oletnla rutynowana !taq~1."'
t1elka, wznowiła lekcje. Speojah
ność: gra fortepianowa, nowI 111łatwioną metodą. SZKOLNA
zdOlnych poszukuje Biuro el('k- m. 8, front. Od
do 6'/,. QIW
trotechniczne .. ELEKTRONU

140nłerów
Prołrkowska

117.

l4g-2

Lekart5 ]?oszukuje

mieszkania
pięoiopokojowego, możIiwfewoen

trum miasta. Pośrednikom wysokie w7nagrodzle. Oferty Przejazd
H. Piotrowskiej, 19iarska Ke 7 Specjalista chorób wenerycznych .Vi
S6, portjerowl.
Uó--8
(róg Placu Kościeh1ego).
skórnych i dróg moczopłciowych
()79-3 (niemoc płciowa). Leczenie proWielki wybór
mieniami RlJntgena j światłem
PiQ~rkowska.M 144,
•
r6g EwangeJloldej.
Przyjmu.je l1ę reparacje
prąfęcla: g - 2 rano
Godziny
1 olef gazo,,", tło motor6\Y, teale
'-Spo
pol.
DlA
pań
od
5-6
p.
p.
na .kład.l1. ul. W6loaaAaka 126.

-------,- - -

wyrobów futrzanych

Ropa naUowa

O,~.

176-30

Dzlelu! 10,, fiu!t. f·SZ8qo.,.;..a
pletro.

u.. ,

'l,

Dr. Bolesław Kon
Ohoroby uazu I nosa, gardła
I ohirurgja. -

'Piotrkaweka Ul.
Od 5-7 po ;>01.
lOS-U

Dr. E. Szyldkreł
Aku:zarja i choroby kohiBCI.

SR E D II I A Ni s.

PrąJmuJe

od O-II l p61 r. i .•
.....,." a6J m.. .,.'"

Nr.
Dz. 3914/19. B.

m.

SALA KONCERTOWA

Lódt, dnia 9fX 1919 r.

O głoszenie.

Kon~e:rt

Biuro elektrotechniczne
'VV",p,raz"ta"ty r e p e r a o Y J De

'Podozas- dokonanej rewizji przy ul. Pl«2kneJ n 82, od~
naleziono TlIlł\tęPUjąoą bieliznę rzekomo poohodzącą z kła

P. SZULC i
Łódź,

dzie~y:

4 koszule męskie, 2 koszule dam kle, IS par .kalesonów.
ts prześcieradeł, 2 s~rwety, 1 ~ołdra ~olorowa, 2 b~\.lzkł, 2
poszewki, ił pary maJtek dnmsloch, l firankę, 2 halkI, l rę

uka

ul. Andrzeja .Ni: 9.

przyJmuJe sl~ wszelkie robot,. w zakres elektrotechnIki
wohodZl\ee: reperacJo dynamomnszyn t motorów wszelkich
systemów, urządzenil\ elektryczne, regulneje lamp lukowych i urządzeń sygua1izneYJnych, hndanie odgromniko188-2
wych urządzeń.

cznik 2 kawałki tiulu, 2 kołnierze damskie plu8z0WI'l, 2 rę
kawl<i plus.owe, . ó clwstek do nosa, 2 kołnierzyki mQskie,
t pÓlkoszu]e!c. 2 pary bucików dziecinnych, l fartuch kolorowy 18 chusteczek do nosn, 5 nowyoh niewykończonych
pogz~wek, 1 torebkę damską, 1 flakonik perfum, 2 kieszonkowe lusterka, I'i kawa1ków mydła, 1 portmonetkę, zawierającą 310 marek i 2ó kop. srebrt'm. 6 ły~eczek plutynowycb,
l zegarek damslIi, 2 nowe staniki. 1 Buknię damską jedwabną, l futerał oeratowy,
l parę. buoików dziecinnyoh. 4
chusteczki do nosa.
Osoby, którym ~odobne rzeczy zostały skradzione, uprasza się zglośić do Policji Kryminalnej . ur Brygnda, przy
111. I\ilińskiego .Nh 136 do akt. n 8914119. B. Ul.
213·1

18.

wstępne

(dodntkowe)

pntdziernika o godz. 4 pop.
dania od 4 do 6 wiecl!.

ro~poczną.się.19-g0

J{ancelnrJtl przYlmnle po2-16-2

PrlY laWDd~w ł Szkol \ Robót ~,e znych
Apolonji Kopydłowskiej, Łódź, Piotrkowska

NOWO-OTWOB.ZONE
BIURO WYMIANY

jOZE ł LEWICKI
SP. KOM.

Ł6D2. PIOTB,KOWSKA 100

cerŁowej.

~;;ję
przędzalni.

,.,

Mam do

og6łu ~auczycie1i I

ęprzedania

Ila uka

N

I

82i~8.pOWe
około 400

sosnowe suche
szk6ł

używaną
gardoI'Obę, futra, bieliznę, dywany,
kwity lombardowe, płaeę n aj.wyższe ceny. Wólczuńska 43,
m. 6.
307-15
-Ii
płacę- za
łł. • 11.
aparat
starych zębów, równie! kupuję
stare złoto. Andrzeja 1'&7, m. 17,
2ł1-2
N/ldryozny.
'·
materace 8zafę
• • OZ [J!Ił blellz'niar'k",... oto~manę, leżankę, łltół, knesla,
biul"eczko, figury, obrazy sprzedam tanio Piotrkowska 261 m.4,
11 piętro, front.
36:1-li

A• ft o·,· A• KUpuJę

i-A

100 maro k

Al Al Ł k

- fie-bln
- -.
tapioer8.kie, st~larskl0

/. Ii.
g sprzedaJę. DZlelna fi
l p. front, IQaga:G)'n Denejskiego
,BU-H

i

F"M"-b-I-n-Z--:k~i~lk~-n-p-o-:k-O-:-i,-g-ar-t~.
ił nltur aalonowy, spl'ze-

d"m.

n

iotrkowlka 180, m. 9.
972-3

ka

I Łf.z·
otomanę, krzesła stół,
Ił· li
szafę. tremo sprzedam tanio. Sienkiewicza ~ ó9,
m. , oflcyna.
155-3

itr-uJ:le'
11. lrolll;

ró~ka mnt;;nCe

F.znfy, otomnnę, mnszynę Jlozną. gramofon, komodę,
!pl'Zt'dllm tanio, Ul. Piotrkowska
:'\2223, ID. 1!, l p. front.
174.-10
"parał fotograficz~y 9Xl2 z
li
przyborami mało uży
",nny, i mandolina dobr':6 wygrana sprzedam razem za 300 mir.
Zgierz ul. Ciosnowska 25, m. l,
obok Pltrku Kll1ńskicgo.
1fJ2-2

pa,rz a'

obe~
lInany z miarl\. Zgłasznć atę do
eklepu obuwia Pnńska 4'/, D~iu
biński, pierwszeństwo dla sn-

_-Do wydzierżawienia

lllo'tn;ych.
...
-

4088-3

--~._--~-----

~jll~r--

cach dwie morgi ziemi pod warzywa. Wiadomość: Łódź, Znehodnla 63, Ul. 6, do 11 rano.
--....to latkA, tollk
f
do kart, szufa
duża sl,lcpowl\ 1 szafa solennn.
Wht(iomo~"Ć do południa PlotrKowslra 163, front, li p., m. (l.

Do sprz dan 'a

._

227-3

lnu
Kcmp Ie.

UI"Ządzen!e zakładu

!ryzjerskll'go do
sprzedania b:l.rdllo tan!o. WiadomoŚĆ Przejazd 16, f,·yzjer. ',40-

papieru. E.

Bznka sIQ
ul Buko".
266-1

Kocił, Poznań,

Do sprz~dania przedSiębiorstwo

225 wagonów.
do adminIstracji
40988

dobrze prosperująoe od szeregu, lnt ". Łodzi, I powodu
wyjazdu, Dowiedzie6 sI~ mo~na o wnrunki w Diurze
Inrormac. Gersdoda, ul. Piotrkowska 84. 101-3

lu" ·2

pisania na maszynach
j
UJ' zaraz IdolneJ rest,,poko.je umeblowane z Ewdoklmow Zofja zgubiła kartę
rótnych systemów. Biuro
U ę uracY.lneJ kucharki.
II
gazowllm o&wletlenlem
węglową za
201łO_
192-1
Pabjanloe, ul. Zamkowa Oferty proszę składać do adm. frontowe zaraz do wynoł-:cin. friedmnn Jankei zgubił kartę
117-H pod l.t ...A. B."
gW-B NowQ-Targowa." 20, n "tróia.
węg:ow~ za .\'! 46ł1S. 2U-!
_-:"'::-~--""""---:.:-:-'7""
II

wybó'r wzorów ~a roboty białe,
217-1
oraz hafty na suknie VI różnych
j t d
d
PO"'ZUk'łWany 1eslistopad"
o zaraz poo
kolorach. Rysunki i h a f ty wY-!l
konywa IJlę akUfntnle n/lder kój lub dwn elegancko umebloprędko i po cenach przy8tępnych. wane z pośolelą. elektrycanoscl'ł
203-2 I odlzlelnem wejściem. Dzlelniklztróarealzltdke~ ca.': Gtó\vna, Anny. Pusta. KaroIn. Orla, Rndwańska, Ktlińskiego
cyduje się przYJąć kondycJę nil· od GłówneJ w górę. Oferty pod
wieś w celu przvsposoblenia 2-ga' .EI J.- w Glosie.
244-3
dzieoi do , 1~ ;} klasy. lntor· PI·es-vd.lk (tmownny) do sprzemac.le n p. Jawlca, Piotrkowska
dnnla. Wodna 10, u wIaJI& S1l.
2C6-3 ściciela domu_
222-3
l~.OGO na I hypotękę
panf8'iiki 'do chlopma.lątku z\ems~lego. O
czykn. 6-1eŁniego, w
Oferty w Olosie pod .K. A.
godz. przed "Ólutłniowych od 9-1
89'..-u
I>
pll skład~ć w Glosie
Oferty proszę
P'-·I-G-S-d:-o--s-p-rz-e-:d:""'an-i::"'a~(:':'roxterier). pod lit. "N. X-.
235-2
1/
Al, Kośoiuszki 32, JIl. l.
k
tkl
--- I
40gB-S
8 arpe
'. po cen e
.J
fabrycznej w pryP-oszukuJę 2- p'o~oje li ·t;in;W;;: watnem miesz :cllniu wyprzedaję·
Wllftlem lub bez, z Tamżo nadrnbhmie I wsze11m rtlelektrycznem oświetleniem na pl'rl1cjllo pończoch. Piotrkowska.
mieszkanie i kantor dla Jednej 185, m. ó.
854-c
osoby, przy Intellg. rodzinie w
~łuden·ł-unt;:-Wnrsz.
poszukuje
oentr. miasta. Oterty sub .. r. K.·_ li
lekcjI. Speojl\ln.osć pol4035-3 ski, m temntylU, łacinn, chemjn.,
PDS"]\U~UJ:-; 81~ dIąmaie:f~d"iiny fizyka.. Wiadomość ul. Kiliń
",\ (mIeszkania w er\\d- sklego J\l 110, u p. Kona, od
862-6
mleśclll, z S--ł umeblowanyoh godz. 8-0.
pokol, z kuchnią i wS2\elkleml
'lłSarZ-e
k;;;;io~1ak--;O:-ęÓl;"'~i
wygodamI. Zgłaszać się Al. [{oś
co m3]1\ brudz~oą a
cIuszki 24, III. l.
4069-2 cl~tj{ą pracę mam dla WIlS koO'" -:-:;-pOSIIdY, lako plan- nopnlany towar nl\ bluzy, spod~ZU«UJ'ł tato\' buraków cukl" nie, fa.rtuchy i t. d., absolutnie
Rnehmlsztrza, Ekon. lub pisarza nfe dorozdarola, szerolą bardzo
ukoń. szkoły na "Ukrllinie- sa- tanio. Killńsklego 40 .(Widzewmotny. Sprzedn.lę futro nn. tchó- ska), front II piętro, m , I ii.
978-7
rzacp, mało używane. Adres
Dąbrówka, nI. Wegnera 3\1 3,
Qd-;-oddaniIl2-1ub 3 p~l,~ie
m. 2, F'lszerowicill dla. 8zymań
umehlown.ne. PlotrkolVska
s!rlego.
1 :i ł-2
166, wiadomość u IItróta. 408-2
-Ól.O"J:~"~~1nlllęCla Pl'zy rodJt-llD-h"-~~iesię~;ny ku;s;!ektrQ:.
a nie inteligentnej izraelltechnikL na stopień pockleJ_ Piotrkowska 2911 m, fi II[ p. mocnika inżyniera. Piotrku\Vska
front.
J03-3 NI 103, m. 37.
j9(}-1
BPokol'n;,-i'iitellg'entnef ro.l III ,
pokol, 'artedzinIe do wynajęoln 2 porzą
pian, dywany per,
koje frontowe z meblami lub bez,
windą i elektryclInllm oświetle skie, bronzy, mnszynę do s;:yoll\
niem dlll solidnego młodego c:4ło· i inne rzeozy sprzedam. Obejnet
wieka. Obejrzeć od 11-5 pp. Na- można od 10-11 1 pól i od 2-ł
25-3
wrot 17 m. 17.
112--2 Piotrkowska 121, m. H.

Nauczyc'lelka (ol'el)

Poszukuje

Ptrzebna

p--,
on "zoc'hy

SI

p-

oq

P

TrZ

szewcki nit. -wSzelkl\
C'zelad-n.Ik robotę
potrzebnY.ll\ko -r-z,·
majstra, jako majste,' P
lub .inko starszy czeladnik

:r.llstępca

wagonów,

około

Łasltawe Oferty pod .. Drz~wo"
.Głosu Polsldego", l iotrlrowska 106.

i ski dów papieru

pruskim za gotówkę na sprzedat.

100 wagonów,

około

II;

Plaoę najwyższe '!eny.
8. Grosman, Piotrkowska ~ 21.
P nYJmuJQ
t k Ul! ni ers k'le.
. reparacJe
_ _ _,_ _-,-_ _ _8:-0_3_29

lI9-!!

ska M 7.

mokre sosnowe

fłrobne.
próśb.
O nłOSZCnł'a
!ł
U
Nt 7.
~_''''!!''!!~~!''I!'!'-~~~~ l''''no' sza praoo :vnla hllftów, Pokoik umeblowl\ny
.
tlI Al.I'l.
II Al r'l Al KupuJ'1J wszeloJ 11 Piotrkowska ~ M, . r.rt,y rodzinie doposalell\
wynll' 2 ulUeblo\JJa- no
n.
fi.
't kleru- front II piętro poleca wielki I~cla. U. Pańska ag, m. ~o.
/
"
tra. -

kuśnierskie

Kilka. dobrze prosperującyoh, ~okie zyski odrzuoająoyoh.

twarde suche szczapowe

czynne w sprawach informacyjnych i po§rednictwa pracy w poniedziałkl 1 piątki od godz. 7-8

-

287-8

.

e
.
-~--~~--------------------

byłym :zab.
kupna st(ładu

188--1

.

orowl\,dzona jest oddz~elnie 5 __ la zajęć dl~ ~<!!ieYl!. wszelkiego rodzaju zostĄją wykonane podług naJcząt. Nauka wszel}n~h ro~6t rę('~nyoh ){fOJU l SZyCIa nuwszych fasonów i po cenach umiarkowanych a
za opłatą mk. 15 ml(1SIl~CZnH:~. ZaplSy od 10-12. Sprzp• F"
·
O· l·
4L
rJa~ wzorów i mono C1 ramów.
230-1 BraCi
18z1eW102S,,
egle nla~a

drukarń

wieczorem.

lub kierog,nika
P. Holman, ul. Sitl nkie-

wicza Ni 40.

•

154

od zara~ii.t

branży wełnianej

IRoboty
w

w

Biuro Xomlsjl 14ięDzyszkolnych nauczycieli śreBnich
_ iyD~wskich v foDzi, połuDniowa 3'

Przemysłowo

Handlowe, Finansowo i
firmy

ROZPOCZĘŁO

Do

19f\--&

swój pod WL. 381 do Rudolfa Aiosse, Odańsk.

Wolne miejsca w klasach wBtQpnych oraz V, VI
Vll-ej.
Egznmlny

Slroty

pragnące nawJ·ązaf stosunki z Odańsklem lub
teł przez woJny port Odańsk, zEloheą pod&6 adres

E•. Ja~~uńskłei • Zeligmanowej
j

SItA KONCERTOWI

We 1I'torek, dnła 21 paźdzIernika wielkI koncert a'11lnego łontora
warszawskiej slnagog1 Siroty z współudziałom o1tórn pod batu~,
dyr. Zylberca
Bilety do Jlllbyola .. ouklernl Zelmnnowicza, PołudnIowa Z (ról
PlotrlrowBkteJ), w dzIeń koncertu od 6-ej pop. w 'kasle Sali Kon~

a-kI. gimnazjum filologiczne ~eńskie
Południowa

DDła 21 pddslernth

tsł.

U dzeOl.:..

l mOsP·la o'll'tk a (berllnskie
klewsklo konserwa-

w
,,,

celach

mllUeństwa

~Iody

M

146-3

pokoje

II

---- fUki Józef zgubił paSlIport, wyelektr.
dany w Lo.izi.
17ó-3

oświetl. do wy-

n$jęa18 Skwerowa 1, m. 1, 0- GOldberg Zajnwel zgubił paszport
glądąć od 9-11 1 2-ł po pol.
wydany VI Łodzi.
0/2-8
2U-3 - - Mortlka ZylJltln
-d
_ _ •.
• _
~___
.rynglnss
aga-

2 pokoje

meblami poszukuje II bIt paszport niemiecki wydany
w okolicy Górnl'go w Lodzi.
JS9-3
Rynku. Oterty sub .Jot" w Ildm. Gerszt Berysz zgubll kartę chle.Głosu",
200-3
bową na 2 osoby.
197-1
GOI;~Gotfried-zg'Ublł paszport
wyd. w Rąbinle, powiat łódzki
I
b
2183
A1ch6"lbaum Szlamn Chatm zgu, l lIet wojskowy czerwony,
oH paszport niemiecki wydany ornber~et Relnollold zgubił lev,. Łodzi.
108-3 H gltymacje chlpbową na 6 osób.
:!54-1
Michai zgubił paszport
Aptekar
niemiecki wydany 'W Lodzl.
wańskl Jan zgubił pĄ8zPQr~ ro176-3 I syjski wy d any I gminy PaJęozna.
199-~
rasz Hinde zgubiła pnszport
niemiecki wyda.ny w Lodzi.
abłoński Edward 19ublł kartę
Jl

P tr hny

-'o--trzebny'
P

P trzeb na

Zag i

Pocz,tek D godz. 3.15 PD_
Cany miejsc od mk. 1.-

Zauubione dokwoentU:

B

(;łl-3

J

węglową.

208-1

I:!wbiła kArt .. chio.
Sa[amonowi
skra- Kwal -Chnne
u
~
..
"
paszport niemiecki w
bową na 3 osoby.
20l-1
Zdunskiej Woli 1 dwa pate~ty Ubiiik Ignacy zgubU leglt;iji;ora~ weksel na 146 rb, wystawio·
cję chlebową .V! 9280.
2ati-l
ny prae:a P. Płuolńslr!ego, pro8tmy o ~wróccnie na ul. Sillrndz· asprzak Aniela zgubiła paszport
niemieckł wydany w Łodzi.
kił M 84- w Zduńskiej WolI. 049-J K
063-3
r~idzińsk;;-He~n" 'igu biła paszport niemieoki wydany w Lodzi. opel Abram, zamieszkały w La053-;,
sku, zgubił paszport niemiecki
090-3
wydany w Lod.i.
l'u'd uleWSkl Jakób zgubił paszport nięQlleokl, wydany w Lo- -empińskl Natan, zamle8zkały w
061-5 Ą Lasku, zgubił paszport niemiedzi.
092-ii
iJielecka Marja zgubIla paszport ckI wydany w Lasku.
D niemieckI wydany w Bl'zeziuprerJlZmidt. Sura zgubiła pąnaon ol'az 40 mk. Uczci wy zna- K8zport wyd. w Glłbinie, pow.
141:1-;)
lasca zechce oddać na ul. Sk!a- GOIIŁyńskl.
dową 19, m. 33.
191-.~
;, e-;tenłlerg Dorota l Bronlsła\.;s
Iloms Toblas Józef, /Jkra,łzlono h zgUbiły paszporty Jllemieckie
D paszport nlemieck~ wydany w w~d. W Łodzi.
'
18..--3
:!51-3
Zgierzu.
andel Saln. zgubiła paszport
- lmt"RMnela i"guhlła- p a.si'por t
wydany w Niemczeoh w Frankwydl\U.y w Lodzi za nr. Z. 22820. furoie n. Menem,
100-,-8
082-3
I~ruz Henryk zgubit legl~ymacj~
ereczyńsld Salomon zgubił pa216--J
O I!i&port wyd. w Lod~l. 125-3 1ft dla bezrObotnych.
--;briYń-;ki' Jzrael M;j;;zgubil etr Ann. sltradzIono paszport
polskI tymczasowy wydany w
paszport, wydany w Lodzi.
194-3
1!>1-3 Lodzi.
""'i:inkielman Rafał zguliTpa'S;- Doznańska. Cypr!\ zgubiła. legltyport niemiecki wydnuy w Ło r macJe chlebową na. a osoby,
dzI, oraz knrtę okrętową i do oraz karta węglową i metryki u~
kument amerykański.
U2-J rodzenia na irnl~ Hajdy 1 Jakó2311-1
unkielman Pajsech zgubU. pa- ba.
szport niemiecki, wyd. w Lp- 8oanowskl NIltan zgubił paszd~i, oraz dokument Amęryknn
pOI" wyd. w Lodai.
224:3
ski.
l43---3
ik Szymon llofilek zgubił pa81unklehnan ZejUg zgubiła pasz- port niemiecki 'III'ydany w Ło
port rosyJski, wydany w O:Gor- dzi.
046-8
kowie, oraz kRl·t~ okl"ętową l do~ument Amerykański.
Hl--3 eterlIlIe Abram zgubił plluport
niemiecki wydany w Łodzl.
unklelman Ka.lla. zgubiła pasz060-3
porL. niemieoki wydany \V 1.0- - -_ _ _ -~_ - -,..,. .• _ _
_.
dzi, oraz kartę okrętow!\ i do- poznnńska C Tpra ,,~ubil& pASZkument amerykański.
UO-3
port wyd. 'W Lodzl.
lł7-S
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Bil Igublła paslpod
'W1da.n7 11' Ło'dlL
128-1
_
ssmigielłlkl Rom.n .gubił Pl'"
port niemIecki 'łł7dan7 11' t...
dIl.
'Ha
•
.......-._
lupowal Hem 19ublł p.opo"
Unlemtookl 'WJdaU7 .. Lod&l.

05'.....

_ _ _ _ _ _ _~--- __

szap lro Bajla IgtlbUa paUllort
nlemieekl 'W}'duy w Łodzi.
062-1

Stark
port

Ioek A.lzyk zgubił p ......
niemieok1 wydany w ł.

dzi.
OlSł-I
··ochaczewakl -Abram agubłł paszpor~ wydany .. todzi. U,W
todulny Walenty zgubił pas...
port niemieoki wydany" Je.
~owle.
iCH-3
zwaJoer Wp\f zgJ1blł pUIIP.0l'ł
niemiecki wydany" Łod:d.

s

8

S

182-8

zmldt LaJeet Towle zgubl'l pa8ZpOI·t tymcza8ow1 wydlUlY ..
Warsz&wio.
1"-1

S
S

roczyńska Staniaława
kartę węglow",

'"'I unki

zgubiła

205-1

Bronisław zgubił -~'artę

węglow'ł ~a Nt 18118.
2~7-1
iru;.:n~arta Zelma zgubiła

!fil paszport wyd. w Lodzl. 210-3

ifurfo ~ubliPa
W 1;;ybmleń
8zport polski tymczasowy wy-

dany w Łod_1.
2~g-&
el~blatt-·},iar.Jarn;gUbiła 118
szport niemiecki wydany w

W

Łodzi.

100-1

Ylberman "Ruchla zgnbila

Zport wyd,

W' Łodzi.

pRSZ07ł-3

dant);śb Mar.f" zgubiła paszport wyd. w Lodzi.
076--3
------.---------------- Z·ag·
.
.
nął'p7;tWZa";lerajlley40
P
Z
mk. l puzport wydany
w
nl\
Salolllonl\ Jakub.owicia.
061-3
P

lekn.rz pragme potorjum) udziela lekcji gry forte- znać bogatą, młodą, zgrubną, lu,
pionowOj. Zawadzka 96, Soło- tellgentną kobietę. Orerty z . fo·"iejczy\>.
108-2 Łograt.lsml tlo .Głosu" sub .DoNa anonimy nie odpowiamonter elektrotech- któr·.
071-3
O Z8
nik na ś"ll\tto I silę. dam.
Rutkowski, Zielona I.
200-1
meldunek wyd. przez
ną ł l'l'Jlłd walki ł lichwą
Stróż,. K'l.rnz. Wia- i spekulacją,
wydział handlowy
domoŚĆ ul_ R~gow
skl\ 33 u p. M. Prencla.
210-2 przemysłowy nl\ El. Rzeszewskl j
S·ka na SO! funty trykotnrzy.
Zdolna krawcowa z na lei) sztuk trykotarzy, J288zt.
O
cII.todlllennym utrzy- tryk., na 60 8Zt. tryk. 1 na II'>
maniem i m!eszknniem od zaraz. szt. tryk. Uczolwego znalozeę
K. Zdyblcka, Nawrot la, H piętro. prosi się O zwrot takowego na [ lzman Dawid zgubił paszport llosenfeltt Maurycy zgubił pasz~
niemiecki wydany w ŁodzI.
nport niemiecki wydany w LoWiedeńska pracownła sukien i Nowo-Cegleln lanlll1, !ron1a~~i
okryć dl\D1sklcb.
1\;0-2
064-3
O~6-~ dzi
ol

przedstawIenie
dla dzieci I młodzIeży.
Dziś

I·........

Łodzi

Imię

paszport familijny VI.'!
dany w Lodz\ lla Imw
na Loll i Reginy GntmllU p
NI 1_04+.
211-3
nin~ł
Za a'
'l

Zgubl'ono

portfel zawierający
pflszport nielIIleoki
n1\ imię La.fbusia Djament". wydllny w LudzI. ornz 15 mk. Łn3-0
ira.wy znnlazoa r:eohoe zwrócić
nil ul. Kijowską l.
2::l8-~

