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Polska l<rajOW!' KaSa

udzIelać

będzie . pożyczek

-

Pot)'Clkow~

na zastaw pro-

Jongowanych asygnat w stosunku:
00 marek za 100 marek
100
•
,,100 rubli
&o
•
,,100 koron

Za

pO~l'czki

te Polska Krajowa Kasa

Sytuac.-a
Sprzeczne

Bunit

Wykupno

pożyczki państwowej.

Dekretem Rady Regencyjnej Kr61estwa
PolskIego z dnia 80 patdziernika 1918 r.

ogłoszona została pożyczka państwowa. zabezpieczona całym majątkiem Państwa Pol.

skiego dla pokrycia naj pilniejszych wydat..
k6w Pąństwa.
W wylwnaniu tego dekretu ministerstwo skarhu ogłosiło 8 listopada 1{) 1B r.
emisję kr6tkoterminowych zobowiązań skarbowych (asygnat) 1918 r. ó·pocentowych
z procentem płatnym z góry z terminem
płatności 1 listopada 1919 r.
Wynil{j po~yczki były następujące: po
dzień 11 pa~dziernika r. b. wpłynęło w okrą
głych cyfrach!
w markach 642,000,000
w Iwronach 766.500.000
w rublach
481,500,000
Sprawę wykupna asygnat prze1; skarb
reguluje poniższe rozporządzenie, wydane
przez ministra skarbu.
I

1.

Posiadacze asygnat fi proc. po~yczki
państwowej 1918 r. w markach, pragnący
otrzymać sumę nominalną w got6wce, winni przedstawić asygnaty, poćzynając od dnia
l listopada ] 919 r. w Polskiej Krajowej
Kasie Pożyczkowej w Warszawie lub w jej
oddziałach, gdzie po sprawdzeniu ich autentyczności równowartość zostanie im wypła
cona.
2.

Posiadacze asygnat 6 proc.

pożYJ:zki

państwowej 1918 r. w markach, pragnący
je prolongować aż do czasu przeprowadzenia reformy walutowej, winni przedstawił je

w Polskiej Krajowej Kasie Po1yczkowej
w Warszawie, lub w jej oddziałach, gdzie

zostanie im wyplacony procent w wysokości 5 od 100 z g6ry za okres e-miesięcz
ny. przyczem termin płatnośd asygnat zostanie odroczony do l maja 1920 r.
8.

Wobec konieczności odroczenia terminu konwers;i walut rublowej i korono
wej, termin płatności asygnat rublowych i
koronowych odroczony zostaje na 6 miesięcy, t. j. do I maja 1920 r.
Posiadacze asygnat rublowych i 1<0ranowych winni przedstawić je w Pols.łdej
Krajowej Kasie Pożyczkowej w Warszawie
lup w jej oddziałach, gdzie procent w wy"okości ó od 100 zostanie im wypłacony
. g6r:!, w walucie takiej, on jakli opiewają
~y~.1aty.

następnychI

TOŁSTOJAc

CI
.

nł

-

..-

-

Potyczkowa pocierać będ~ie ~ proc. wstosunku roc~nym.
6.
Wykonanie niniejszego romon:ądze
nia poleca sio Polskiej Krajowej Kasa Po..
tyczkowej.
Minister skarbu;
(-) Bllhlskl.
Warszawa, 14 pddzJemfka 1919 r.

~

wiadomości O

osjl.

losach Petersburga.

metodzie zabójstw, stosowanej przez wrogów
Leninn. Oelem Lenina było zniszczenie dotrchczasowego tycia rosyjskiego. Wychodził
on zalotenia, te Dnlety je z gruntu zmienić,
gdy t uczyniono zeń jedynie fnndamf'nt l
Oficjalna nott\, przedłożona przez p. źródło Rpekulaeji i zyskn. Demokratyzm musi
Bnl1itta komisji do spraw zagranicznych se· zl\pnnowae nietylko nnd polityktl. ale i w tynatu amerykańskiego, dnia 12 września, za· ciu,
i w sklepie i w fabryce.
wiera obser\Vacje na temllt sytunc;i w Rosji
P. Steffens jest jednak nieznpołnie
sowjeckiei i polityki .lej obecnych kierowni- konse!{wcntny.
on np. winnem
ków. Są to sprawozdania trzech świadk6w miejscu, że winęDowodzi
za
zniszczenie
zorganinaocznych, bnwil\cych w Uosji w misji urzQ
zowanego
życia rosyjskiego ponosi nie
dowaj -p. Bulitta, knpit. Pt:'ttlta i Lincolna sowjet. lecz dawniejszy system carski i
Stertena. Bawili oni W Rosji, jak sam pan
anormalne stosunki musialy sprowa(}zid
Bullitt przyznaje, niedługo, lecz sprawozda- że
z
chwjl~ wybuchu wojny runięcie kolosu
nie ich dowodZI, jllk bardzo wzglQdne jest na git nianych nogach.
pojmowanie zjawisk na świecie j jak bardzo
p. Steifensa uwidoto zjawiska są zależne od oczu, które na nie cznia Niekonsekwencja
sil} jeszcze w niektórych punktach
patrzq. Pan Bullit, który sam jest skrajnym jego sprawozdania, które jest zbyt obszersocjalistom spogłąda z pewną wyrozumiało ne, aby je przytoczyć w c,ałości. Widać z
ścią na wydarzenia w Rosji, iednal{~e nie
nich jednaltie. że p. BuJlitt i p. Stertens
może zapl'zec~yć, te rezułtaty tego stosowas~ zwolcnnikami układów z Rosjtl sowieonogo w praktyce maksimum czy tot pseudo- ką. W obecnej chwili jednul,że sprawa ta
maksimum 8ą zgnbne.
staje się nieaktualnq, bowiem ostatnie
Goście amerykańscy bnwiU w r6żnych
wiadomości zdają się bezwzględnie dowomiejscowościach Rosji i w różnym Ilzasie,
dzić, te próba urzeczywistnienia skrajneleoz mniej wiQcej wszyscy na wiosną b. r. do komunizmu nie udała siQ i praktyka
Ciekawsze mieisca z ich sprawozdania poda- silq faktów obaWa l)i~kn:}. lecz w dzisiejje.IDf poniżei:
szych warunkach utopljoq teorjQ.
.,~18 destrukcyjna w Rosji ustala,
-0terroru lot niema, egzekucje 81\ bardzo
rzadkie. Grabieży jest nie wiole. Prol'tytucja
Wiadomość
znikła. Szncunek dla kobiet nie jest nigdzie
tak du~y, jak w Rosji sowjeckiej. Otworzono
się.
tysiqce nowych szlt6ł (Buł1itt. Sprawozdani&
pgr. 1263, 1256).
(Tel. wł. "Głosu PolSkiego")
To samo co p. Bullitt m6wi o Moskwie,
Petersburg, 22 patdzieruika. ?: Poopowiada p. Sterrens o Petersbnrgu. U~ywa
w swym sprawozdaniu niemal tych samych selstwa Wie)icJAj Brytan,ii w Warszawie
otrzymujemy )wmnnikat Af;·encji Reutera,
słów. UW8~a, te rząd sowjecki doszedł do
stanu równowagi. Zaprzecza również o gło datowany 20 p"ździprnika. zawlerająoy na..
stl'lpt1j~\ce sensacyjne informacje osy·
śnej wiadomości zamordowania czterystu ro
botników z zakładów putilowskich. Dyrekto· tuacjl na froncie petersburskim:
rzy fabryk twierd~ą, te nie było tadnych
Ministerjum wojny komunikuje
egzekucji.
zgodnie z ostatnim raportem gen. JuA oto co pisze p. Bullitt o Leninie denicza, ze zajął on Gatczynę i Kra(s pr. ~. 1265). Lenin rozumie, te kompromisne Sioło, a takte kolej, prowadzącą
sowość jest niedopnszczaJna z 80ojaJistycz·
nego punktu widzenia, wymaga jej jednakte do Rosji środkowej. Kronsztadt wypraktyczny bieg wypadków.. Dla t~go nie wiesił biały sztandar 17 b. m. l:jzczedokonał socjalizacji ziemi, jest gotów dać
g6ły nie~nane.
koncesie i wejść w układy z mocarstwami
Estończycy posuwają siQ z powodzeJ
'Z8chodnłf'lrni.
I rzel1iwny fest militarystyozlIlem
naprzód w Icłerunku Palto"», który
nym dą,.eniom Trockiego. Posiada szerokie
poparcie narouu, który u",a~ll ~ o :ta pro- jest bomoardowany.
roka.. Lenin dowodzi, te zgrolll/ld7.<,uio naPetersburg przygotowuje sl«: do
rodowe jest reprezentacj<\ "wy~szyc:h" warstw oblęfenla.
spolecze(13twa i sLnrego systemu, POdCZAS
Niema pQtwlerdzenin tej wiadomości.
gdy .sowjety" dają możność wysan!ęcla sItl
Bolszewicy komul1ikGi." *e
.klasom nitszym'\
.
P. ~terrens nadmienia, te leaderzy re- w kGs.b:ofenzwwia od "' hrali G , ..
wolucjI wstydzq Iłi~ sami czerwonego terorn c:zynę i Krazne Sioło• .
Potwio!'l12a się, ~e deputacja petera
j nie starai" siQ usprnwiedliwló ttij metody.
, lł]ła ona podjqł4, jr..ko r6presja przeoIw
bu.reks b\'łIl 17 b. m. \li' GatczJnle i no-

i jego pomocnicy
o bolszewicki ..j Kosji.

!iarowa1a kapitulaojq miasta I warunkiem.
te nie bQdzi() ODO bombardowane.
(Z tych nieco chnotye!lDych wiadotllośot
wynika, ie sukcesy lndenic~a mIały miejsca
około 17 b. Jl). Ponieważ zaś Biuro Reutera.
przytacza. 20 b. m. komunibt bQlszewicki o
odebraniu Gatczyny i Kru.snego Sioła, to
-w~zelkie wiadomośoi o upadku Poterebnl'g&
otrzymujl\cy charakter informaoji o b"rdzo
w,tpliwej wartoBci. Przyp. Red.).

Zwy[iestwo

Denłkina

nad Donem,

Londyn. 22 października. (PAT). Bill'
1'0 Reutera donosi urzqdowo: Wojska Denikina odniosły dnia 16 wielkie zwyeJqstW'G
nad bolszewikami pod Oarycyncm. I{ozaol
przekroczyli linję DODU i wzięli 1200 jeń
eów. Na zachodzie zdobyli oni Kalns i Pawłowsk, biorąo do niewoli 2150 jeńców.

WalkI w Rosit
WIedeń,

22 pddzlernika. (PAT). W.
B. K. donosi z Londynu: Pisma tutejS1.8
zamieszczają informacja. pochodzące ze
źródeł 11rzqdowycb. wedle Jct6ry'ch kozacl'
posuwają się naprzód na zachód od rzeki
Cooper. Rozbili oni 14-tl\ dywizjq bołsze·
WiC81\, wziąli 12..000 tysiQcy" jeńców, zdobyli 12 dział j wiele ltarabinów maszynowych. Wałki toczą się dalej na polodnio.
wy wschód od Woroneh i na wschód od
O,'ła, w których to okolicach wojslca ochotnicze posu\Vajq się ustawicznie Daprzótl.
Na południowy wschód od Orła niopnyjacieiska Iwlumna ~ło~ona z 10.000 zostala osaczona. Znieslono jll- W sl,lal! joj
wchod1.ily tal,że oddziały chińslcie. Niedobitł(j uchodzq ku półnooy. BolszewiQJ
gCiąg-D~li ~osiłki Z frontu polsl~iego wajle jedne· dywizji i dnia 15 b. Ill. laat-a·
kowali Kijów. Udało im siQ miasto zająei
jednakie oddziały ochotnicze wyparły boI8zewi\,ów Z miasta i utr~ymujl\ tii~ oni

jedynie w zachodnioh i p6łnoonych przedlllie4oiacb.

oupadku Petersburga
ZydlI-oficerowIe
nie potWierdza

osunię[1 l

armil Oenlklna.

~amienlec Podolski, 22 paidzierru.
ką (WBK). "Ukraina" zamieszcza wywiad
amerykańskiego dzienniKarza z Petlur'l. Petlura jest zdania, iż interwencja obcych sił

na Ukrainie jest mylnym krokiem ze stro ..
ny ententy. Ukraina do ostateczności wal"
czyć będzie z bolszewikami i reakcją.
To samo źródło donosi. iż Denikin
wydał rozkaz zwoinienia ze służby w jego
ąrmji wszystkich oficerów-żydów.

Wuorzy [bta

wał [zyt O SłoW8nJIDt

(PAT)•• Weczer a
donosi, to w~gier8lde oddziały ochotnicze przygotowują sit} do ataku na Parkany, na Slowaczyżnie. Oddziały to, wJstąpiły jut uc~epnle i p~'ze8zły na drugi
brzt>g Dunaju, przyczom ostrzeliwano
czeskq strat pud Ostrzecbaml Czescy
tolnierze odpowieJzlOli na ogień i 1
ochotnIków i dwie osoby cywilus ~ostałQ
zranionycu.
Wcagrz)' na SłowaczyzuJe, 8-ł prukORaBI, Ze rówDocześnlo z wej~cjem wojsk
do BUdapesztu. SJowaczyzna bądzie takt.
obsadzona przeZ wojska węgleu!de.

Pragb, 22

paźdz.

--tO-

---

t.

s ra-ury

polskłe~
StanowIsko so[laIl!tOw ~Iemie[kl[b
wCieszyńskIm.

Komunikat szefa sztabu ueneralneuo
z d. 22 pafdziernika.

Front

liłewsko-b , ałoruski.

Ataki nieprzyjacielskie w rejonie na
południe od Połocl,a przJbraly intpnsyw'ilOŚĆ 'tak w akcji piechoty jak i artylerji.
Zaci~te walki \V toku. W rt>'jonie Bobrujska
wypadem na Ciotuszów rozgromiliśmy
gromadzącego się wroga. Zdobycz wynosi
180 jeńców i 2 działa.
Na odcinku Luninca bez zmiany.

Front

wołyński.

SJtuacja bez zmiany.
W zast. szefa sztabu generalnego
Ualler pułk.

Przedłnienie

Petlnrą.

rozejmu ' I

(Tel. wł. "Głosu Polskiego".
Warszawa, 22 października. Rozejm
z Ukrainą PetJury przedłużono do dnia
q-go listopada.

S~na[ia

pnd Diwińlkiem.

(Te l. , wł. "Gł. Pol. ").
Warszawa, 22 października. Wychochodzące tutaj pismo rosyjskie podało dzisiaj wiadomość, według kt6rej wojska polskie wkroczyły do Dźwińska.
W naczełnem dow6dztwie z powodu
tej wiadomości oświadczają, że jest .ona
przedwczesna. Sytuacja' pod ' Dźwińskiem
pozostała bez zmiany. Oddziały polskIe
stoją

w

bezpośredniem

mIasta, zajmuj ąc część
wym brzegu Dźwiny.

sąsiedztwie

przedmieścia

na le-

l tamtej strony lInii demarka[Jinej
litewskiej.
Warszawa, 22

paźdz.

(P AT).

KBP.

s t osu n kąch,
jakie panują poza Jinją d e marl!ac yjną litewską pod rzą d pm l!Owi eń skim, strąt

Od os6b poi nf ormowanych o

kresowa po rlaj El następujące szez eg- óły.
Stosunk i gospoda rcze są pomyślne.
Ma,jątki polsld e, Irtórych w łaściciele jeszeze nie wrócili, oddano w dzi erżawę, z
warunkiem, aby wszJstltie zi!'mie były
obsiane. Podatek w,nosi · 8 mble ~ dzie
siE:ciny. LU l1 ność wiejska jest z tego
powodu niezadowolona j wjr a ~a przeł,o
lianie, ~e gdy polacy przyjdą, podatek
ten bęrlzie zuieslony.
Dzienniki litewskie nawołują do odebrania ziemi obywatelom polskim. Apro.
wizacja ludności, jPst stosunitowo niezła.
Ogonl,ównig dzie nie widać. Wynika tl)
stąd, te wojska. urzę d ników i robotnil,ów
Ijest mało, a chleba jest dosyć. Szl{ół
elementarnych polsł,ich jest ilo~ć pollatna. Dotldiwie daje się jednak odczuwać
brak uauczycieli i podręczników. Oprócz
szl,ół elementaruych, istpieją 8 polsllie
szkoły gredllle w Kownie, Poniewleszn t
Wllkomierzu.
Rzqd litewski udzielał dotychczas
l Z&siłków szkołom polskim. W ostatnich
Iczasach zł>slłkl wstrzymano, a 8zl10łom
labraóo połowę ławek do szkół litewskich.
Na nIeliczne towarzystwa oświatowe spada obecnie Cię~ki obOWiązek utrzymauia
8zkół.

Imorykańskie oddzIały

Praga, 22 pa~dzierni~a. (PAT) .. Czeskie biuro prasowe donOSI. te Dlemleccy
socjaliści postanowili powziąć decyzjq w
sprawie plebiscytu na Śląsku Cipszyń
skim dopiero w ostatnjl:'j chwili. O~\vlad
czenie się za Polską lub Czechami uzaletnia od te~o, czy Polska pozostanie
nadal republiką 1 czy Polsce uda sią
uzyska6 potyczKą zagraniczuą.

wieściom. pochodzą

Odjazd Haczelnika l Krakowa.
Kraków, 22' października. (PAT). Dzienuikl tutejsze donoszą, te Naczt'lnik
państwa, odjetJtająe z Krakow/ł, teg-nany przez -prf>zydellta Fpderowieza wyraził
prezydentowi, Radzie miejsldej j całemu
miastu serdeczue podzlękouanie za owacy,jne przyjęcie jakiego Gozna!. Radoś6
j zapał ludności z jaką NaczeJnil\a pań
tWla \\'itano pozostanie na długo w jego
pamięci.

Adres bnłdownjny młodzieży polskieJ
WJZo. mojienoweoo.
Kraków, 22 ~aźdz. (PAT). .1lGwa
Rt"forrna" i "Go'niec Kral\~wski" dOIJO\SZf\.
że dnia 21 b. Ol, w kwatpfze Naczelnika
państwa z g- Josiła się ctelegaoja młodzieży
polskiE'j \\ yznania. rnojźpszowego, ZIlTUpOwana w IwJe krakowsldm imienia pułkowo
B"' l'ka Joselowicza i złoż)' ła następujący
adres hołdo w niczy:
Ro·mendc.ncie! WoJny polski Kra·
I,ów wIta Cif) w swych murach. Poraz
pierwszy przsbywasz jako najwyższy dostojnik wyzwolouej ojczyzny do nasze~o
grodu, skąd pned li hity, wyruszyły w
bój z odwiecznym wrog-iem PoJ ski i polsl,Ości, \\'sł\rzeBzaią~ tym ezynf.>m traoJcje '
oręża polskiego i budząc naród z p6łwie
I!oweg-o u~pieoia, legjony Twoje. DowiCldły,
one światu, ~e PoJ ska nigdy do niewoli
si~ nie nagnie, ta za swoją wolność
Z!hl !!ze walczyć gotowa.
Ty byłeś wodzem w tej wIlIee. Z TWOim imieniem na ustach szedł w bój
toJllierz pol sld. Dziś, w dn in przybre1a
Twego do hrakowa, my, młodziE'~ polsha
wyznania mojteszowego Idei zespolpui&
~yd6w znaraJem polsldm, wierni, ośmie·
lamy SIE) złot~· ć CI, Panie Naczelniku
państwa, wyrazy najgłębszego hołdu i
czci.

OknpB[ln2 wdrodze. 1 Ziemniaki z POIDaOskieuo dJa niemiet

,
Paryż, 22 paidziernika. (PAT). "New
:York Herald" donosi, :te w przyszłą niedzielQ
wyjedzie do Brestu 5000 żołnierzy omal'Ykańskieh dla obsadzenia Gdańska, Górnego
Sląska i Sląska Ciesz) ńskiego. Zolniprze ci
udadzą się do Hoblencii, gdzie zatrzymajl\
aifl prawdopodobnie, a~ do czasu ratyfikowania traktatu pokojowego przez senat

Poznań, 22 października. (P A. T). "Posen er Neueste Nacbricbt€'n" dowia luje si~
te na zasadzie porozumienia polsko-niemieckiego, I,tóre doszło do skutl,u w Berlinie, w najblitszzm czasie ma Pozna.ńsłde
dostarczyć Niemcom 4 i pół miljona centnarów metrycznycb ziemniaków.

U[Z[lenie Verdun.

I

,,..

'-',-

Pary!, 22 października. rPAT.) Havas.
Miasto Verdun zostało wymienione w rozkazie armji za zwycięski opór podczas
ostatniego oblę~enia.
Verdun, powiada
rozkaz nie zdobyty szaniec, b~dący symbolem dzielności Francji.

Hr; Rerosdorf: Tak. (Poruszenie).
Snndheim: Czy \\ Hson był gotów u·
względnić te ~ądania'l
Bernsdorf: Tak.
Sllndheim: Czy Wilson był got6w
zgodzić .się na konferencjl:2
pokojową na
podslawaC'h międzynarodowych. także bez
konkretnych propozycji z uaszej strony'l
H~ril8dorf: Tak.
J)al~ze przesłuchanie zostało odroczone do środy.

.Malin- zamieszcza wywiad z ks. Lie:-

cym ze źródeł niemieckich, iakoby armia
Jego znajdowała siQ pod komendą niemiecką
oraz protestuje przeciw doda\vanin "von" do
jego nazwiska.
Ta armja .pseudo ,pruska", na temat
której tyle piszt\ za dziennilłnmi niemieckimi
gazety francuskie, nie istnieje juj-oświadcza Lieven,-pl'n\vie od trzech. miesięcy.
Wojska ochotnicze, są wojskami rosyjskiemi i t Y11;:0 rosyjskiemi i polqczyły si~
z nrmją Judeniczn.
"Ja kstem - oświadcza ks. Lieven zwolennildem sojuszu polsko - rosyiskiego.
Prędzej czy później trzeba, abyśmy się porozumie-Ii z nnszymi sqsiadl1lni, dlaczego wi~c
tego nie zrobić natychmiast?

.New-Jork
Herald" twierdzi, ~e DO zaburzeniach wo·
jennych nastaną we Fracji niemniej nie.
bezpIeczne zaburzenia pokojowe.

korzyść.

KI. Lleven za nafy[bmlastowem porozumIenIem siu Rosll 1 Polską.
venem, który zaprzeeza

j. prz~' łqczą si" do r3wolucjt.

Wi,lsona, te jednak usiłowania Bernsdorra
rozbiły siQ częśeiowo o ni ejasne, inśtruk
cje. jakie niemiecka ambasada w Wasz~· ng
tonie otrzymała od rządu bl'rlil1skiego,
cz~ścio,vo zaś z winy partji
wojskowej,
która chciała doprowadzić wojn~ do po·
myśl nego dla ~iemiec końca ' przfz zaostrzenie walki łodziami podwodnymi.
Pod koniec posiedzenia p. Sndheim
ośwjadczył~ Jako rezultat tego rosiedzenia stresz{'zam, U zrozumiano instrukcj~
w tym duchu, te miała ona wpłynąć na
prezydenta Wilsona albo pulko\\D1Ka House, aby podjęli akcję pokojową na naszą

Podrói biszpaOskiaj pary krOlewskiej. ·
Nauen, 22 pnźdzlernika. (PAT). Radjo
pozn. "Vorwl1rts" o1Dawinjqe podrót hiszpańskiej pary kr6lewskiej do Pary ta ząpy
tuje, czy niema ODa na eelu przystąpienia
Hiszpanji do bloku państw zachodnich przeci w niemcom.

PaAnla tentralne bada dopuszczone
do Iiui narodów.

I

Lendyn, 22 października. (pAT). Robl:'rt CecH omawiająo sprawę ligi n.arod ó\V,
oświadczył, te nltlad podpisało 17 państ\V
oprócz dominiów brytyjskich. 13 pallstw Ileutralnych zostalo zaproszonFh do ligi naro
dów. Nil:'długu b~d<l dopuszczone do ligi pań
stwa, które prowadziły wojnę z ententą.

Zmiany wkomtJtucll Bu!trjatkiel.
Wiedeń, 22 paźdtiernika. (PAT). Dnia 21-go b. m. zgromadzenie narodowe uclJwaliło pewne zmiany lionststucji.
Nazwę niemieckiej Austrji ucbwalono zastąpiĆ nazwą Austrja. Usuni~to również
z konstytucji nst~p, orzekająey, !e nismiecka Anstrja jest c.~ęścją składową
Niemi~c. Sejmita Strier postawił wnioBek, aby przy zamit:'rzonym spisie ludnośc.i
wprowadzono osoboą rubrykft dla narodowości
tydowskiej. Kanalen Renne'
sprzeciwił sit) temu wnioakow1. Wniosek
Stryhera odrzucono 48 glosami przeciw 25.

Ouniformy przedstawl[ieli ententy wHorlinie.·
Berlin., 22 października. (PAT). "Berliner Lollalanzeigel'" donosi pod datą 21
' b. m. Niemil'cL{a del p gacja w Wersalu
wniosJa prośbę do Naj wy~SZf:-j Rady ,o
wydanie zarządzenia, a~y po wejściu w
t)'eie traktatu pokojowego e7.)onk~wie
komis,ji p.ntenty w Berlinie nie nosili
mundurów dJa zapobIeżenia nieprzyjemnym w}padkom, jakle si" były wydarzyły.
Prośbą tą Najwy~sza Rada oc1rzuciła, mo·
tlwuj~e tem, ~e pr7.]"ohylenie się do niej
zmnieJszyłoby
autorytet państw koalioyjnycb.

lareczYDJ angielskiego BaSfu[y tronD.
Berlin, 22 października. (PAT). Z
Londynu donoszll, te angielsld następca
tronu zaręczył sie z eórką księcia Dewonshire, namiestnika Kanady.

Kto finansuje awanture von der 6ultza.
(Tel.

wł.

"Giosu Polsk.).

Wiedeń, 22-g(j) paźdZIernika, ,;Neues
Wiener Journal" donosi: Według informacji
"Chicago Tribune" fundusze na awanturę
von der GoHza daje były wielki ksią!ę
Cyryl Wiodzimlerzowlcz. W razi~ powodzenia akcji GoJtza Cyryl zostałby carem
Wszech rosji.

WłDskle

Iwiefo narodowe. '

Rzym, 22 patdziernika. (PAT.) Havas..
Rząd włoski postanowił w dzień 'listopaaa uznać za święto narodowe.
.

laj~3ławia

nie tiUa wojowat 1 Iło[haml

Lyon, 22 październ. (PAT). Radjo'
waraz. - Z Lublaoy donoszt\: Rozpowszechniane w Wiedoiupogłoski o wojennym nastroju Jugosławji wzglQdęm Włoch
i o ogólnej mobilizacji nie są opade na
~adnyc.h podstawach.

Zaburzenia we fran[jI.
"New·.J ork Herald" donosi z PSl'y?a,
te rozruchy, które niedawno wybuchnęły
w Breś,eie, powtarzają się w zwiększonych
rozmiarach. i w innych miejsco\\ościach.
Posiadają ODe wybitne tlI} polftyczne, nie
zaś gospolllrcze, jalt pl'zed tym sąrizono
\\' edłllg planów znalezignycti w Bre~cie miała' być powołana do :';yeia republika prolptarjaeka. Projękt rząrlu rad
był jut o(!racowany. Salllorzqd miPjski,
choć reprezentowany głównie prznz socjalistów miał być zaaresztowany przez
rewolucjonistów. Wojsko odmówiło' pow:stańcom poparcia i w lem sposób został
ich projekt udaremlliClny. Mim\} to zapewllla jeden z l\OflIUllii:ltów, ~e wojska
zachowają się w chwHi decydującej tak,
jak się swego czasu z8cho\\'. w OdeEie t.

Stan oMeienla , BistR.
Lugano, 23 października (WBK).' Dekretem d'Annunzia ogłoszono stan obl~że
nia 'w ' Rjece. I<to b~dzie przeciwdziałał lego zarządzeniom podlegnie karze śmierci.

Mon'a podstawi

JouosłaWiL

Wiedeń, 22 października (PAT.)

B. K.

donosi z Tryjestu. tu włosi opuścili Kotaro,
kt6re stało się podstawą morską Jugo·
sławji.

wagonami nalety objąć
a opracowanie odnoś·
nego projektu powierzono ministerstwu
Komisja aprow izacyjna pod prze \\ oduic· kolejow emu.
twem p. Przędzi e lsl\iego, w obpcnoś e i de.
l~omis i a uchwaliła rezoloeją, wzywalegatów rządu, obradowała na '1 sprawq jqcq ministerstwo kolpjowe dl) wyjedobrotu ziemioplo iami. Przyi ~ to projekt nania kredytu na zaaprowidowanie ko.
zaprowadzenia wolnego han dlu po o 1(1aniu op:;ratyw kolejarzy w roz.mlarze odpo.
amerykański.
przepisanego kontyn '(f'nsu. KontyngeD!,l wledn II1 Ilości członków. Dalej uchwaliła
I ro.'złotono
n~ pfl.!lzcz",l?;Óln e Ol,o l.lce i w Ilomi'Sja wezwanie, w którem tąda od
mIarę urodzaJnOŚCI c-I poy I W311JU i;OW pro- miolstprstwa Itolejowe~o. załatwienia oad~l\cji r , rog-~esywnie zal (" ,~nie .od obs~artl lego szere _u spraw, rtotycząoych słożby i
prezyamł
ąsłępuje.
PełOOIDOtnittwa
ZIemI
rlleJ. W kab' Qor)1 pIerwszej są warunków by.tu !{()lejarlY.
BERNO Szw., 22 paźdz. (\VBK).
Nauen, 22 października. (PAT). Radjo wolne od I\ontyn~pns~ gOS ~ O? Cl rst\Va do
l~omlsja wojskowo _ prawnicza pod
(.Berner Tageblatt" donosi, iż w ko- pozn. Lansing zast~puje Wilsona 'We wszyst- ~ mot"!!ów, w l\ategOl'jl d,ro~IPJ , ~OgpO j~r~ przewodnictwem p u sła Anu8za oabyla
łach amerykańskich uważają za pe- kich sprawach i w polityce zngranieznei. stW& do 10 morg-ów, w liategofll trzeCIej WS I ólne zebranie w obecności ministra
wnik. zmianę prezydentury. Oficjał Posiada on wszystkie pełnomocnictwa Wilsona. gospodarstwa do 80 morgów. W ·Il:atpgorjl Leśniewskit' go; szefa I!Iztabu IJuJl\owllika
pierwszej na j wi(!I(szą stawkę do 150 !{llo.-I Hallera g "uel'ala Pika. j d"legata mini':ne ogłoszono, iź prezydent Wilson
gramów z n:orga W) znaczono ~ osl , o d ar- st, ra t wa ~ praw j edli\Vości obradow~no nad
~est poważnie chory.
stworn. ponarł 100. monrów, w k,lteIl Ol")i ustawą o tymczasowej nadzwyczajnej ko·
pODnsi odoowiedzlaloDłt za
drugleJ stawllę 75 ltrl o g'ł'am ó w, IV l(atl>{l'Ol' li , mis ;] f ewizyj 'l ej.
trzec.iej 150 lul(Jgl'amóIV. Pr iljel\t l'e! pr ow;1c I . J E0 !l1 1Sj~ przemysłowo-handlowa, po~
, , DIarzego
będZIe n,a pleuu ;J IJ oseł Grz eti zle ls!n ,.Pr l )- t rze woGil ictw \' lll p. Bruny. I \V obecnoścl
/
Nauen. 22 paźdz.iernika. (PAT). Radjo Sensacyjne oświadczenIe hr. Bernsdorfa. jęto wnIosek nady p.p. lIa['1<8 I h.ocut' a deJH!'atów mlDisterstwa IJrzpm\s}u l
pono Kongres robotniczy w Ameryce odroWiedeń, 22 pddziernfka. (PAT.) w Ivrawie aprowi7,aeji powIatu 7. y \\, j e ~k . h alld'lu l illlol8 1erstwa ochrony pracy roz,
(ozonr został na termin po 29 października, "Neoe Freie PrelIse" donosI z Serllol pod
Komi~ja komulliltae ,\ jn& po'd prl,e- I pEltr ~ 1\ ::Tł a projekt o S-godzinnym dniu
poniewa~ dotychczas nIe zostali jeszcze mia.
datą 21 b. m. Na wczorajs::ym poaledze- wOd"ictwem p. Bata:a. "',\ sll whaJa sprl1- I pracy.
mowanl przedstawiciele państw mnjqcych na- niu komisji parlamentarnej dl" st""t'rd7:e'l W'otdaoia deleg ota mini~ters Lwa .k ,l jl .
W d j S' U3ji domag ;'lno si, odrocze~t.
leteć do lig 1 narodów, które mają uczestni- nla winy ·wybuchu wojny. zeznał h,. P('rl,
"~,o o ruchu oSQlIowym t towar tl wym l,') l' spraw .l aż d) 'wyuikll jwuft·rencJI iWlatayć w obradach. Do opóźnienb pl'?yczyniło
Idorf były al&b lI.Iad t'" nlOllllp.ok J IV \ \ ' I· Uo~t ł. rodzaju taboru. o taborze już na- t li Wt'j w tOI kwestji. Zwrócotlo uwage.
~it..: tli ~ ~, ~ LO, ~e senat n,iaratyfikował , jesz.;. azyng.tonle, te Wi1lJelm konkretnIe Oq· l bJtJ".ł. t ;OJ.~!e zł..kup i ó si(! majl.\cym i
26 8-god~lnny czas pl'ao.v został Wp'ro'W~·
>, ' :,,; liki .1tn pokojowego. ·"
.
wi.ą.dc,r;lł ,m., zapośr.ed.n3etyvsl!I ,lO.k.pjcnUJ!l\.i,;~~"'!, "~f!·i '· ~Ioll,...te . ,"-IJ'oa.tr'·Wl\.ni.6 it jI. 'f.Y .dt;k:ret.em..llauewia nBS'....
. -, ....
. -_ . .---

Wilson

LBBSluoa.

Kto

odronono kongres robofniczy.

wybu[h
katastrofy wszB[b!wiatowell

Prace wkomisjach sejmoVłYc~.

zawiadywanie

jedną organizacją,
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o ! W łl l' t e 1\', !8 P 11 li! d !
Postono\Tfono przeprowailzić dyskusj~ , Urzędowi Zakupu Artykuł6w Pierwszej Potrzeby.
W tych miastach naftę na składzie
posiadać mogą jedynie sklepy detaliczne,
otrzymujące ją bezpośrednio od P. U. Z.
A. P. P.
Właściciele sklepów powinni:
a) umieścić wewnątrz sklepu na dost~pnem dla publiczności miejscu i w ok-0nach wystawowych zawiadomienie o sprzeO utworzenIe większości sejmowej.
'dazy i cenie nafty.
Wczoraj w Sejmie toczyły sit} nab) sprzedawać znaidującą się na skla·
rady miQdzyfrakcyjue w sprawie utwo- dzie naftę wszystkim Z!!łaSia;ącvm ~ip. kon·
rzeni{l większości
sumentom w ilościach na l'ele gospodarstwa
W napadach brali udzIał przedsta- domowel1o przez ministerstwo aprowizacji
"iciele P. S. L., N. Z. L., t\' ar, · Ohrześć, ustalonych,
~wiąz, Robe,tn. i N. Z. R.
Ceny nafty w detaJicznei sprzedaży
W dyskusji przedstawiciele wszyst- nie mOJ!ą przekroczyć: w Łodzi 7.a 1 funt
'kloh tych ldubów oświadczyli, ~e utwo~ (410 ~r,) 55 fen.
rzenłe większości jest nieodzowne ze staNiezastosowanie się do powy~szych
llowiska interesów państwowych.
przepisów karanem będzie grzywną do
Przed zakończeniem obrad przed~ 50,000 marek. lub aresztem do 3 misięcy
stawiciele N, Z. L. i N.-Ch. Z, R. oświad- przez Urząd Walki z Lichwą i Spekulacją.
czyli, ~e 'chętnie widzieliby w bloku
wiQkszości zwiqzek ludowo-narodowy l
Z wydziału szkolnIctwa.
klub mioszczańslti.
Na ostatnim posiedzeuiu wydziału
Na to przedstawiciele dwucll innych , sz1tolnictwa, rozpatrywano następujące
klubów, biorąc)ch udział w naradach, I sprawy!
ośwIadczyli, że przeciw dopuszczeniu'
Wslrutelt porJrptenia obiad6w, wyklubu mieszczańsltiego nic nie mają, na- ! d~ial szl,olnicłwa zmuszony był o!!'raniczyć
tOilllast na dopuszczenie enludecjl przy- ściśle icb liczbą do 10.000 dziPlJnie i jestać nie mogą.
dynie w dni szkolne . ?I pominięciem nni
Wobec tego obrady odroczono do świntl'cznych i frrjl. Wydział postanowił
piątkn.
prosil5 Dauczyeip]stwo o teisłą kOIltrol~
obiadów, o sprawdzanie '(art chlebowych,
NomInaCja.
8 to w tym celu, by jedno dzieclto nie
Na stanowisko wojewody Pomorza otrzymyv:ało obiaclów 'IV dwu miejsracb,
mianowany zostal dr. Stefan Lasze',\ ski
Rozpatrywano sprawę budowy drflw·
nianyeh baraków szkolnych. ponjP.wa~
Enludecja popiera B-godzinny dzień
stało Il'machy powstaną nie prę III o, a w
pracy
WarllZllwiA powstał iut pt'ojf'kt zastqpif'Klub sejmowy narodowego zjedoo- nja stałYfh gmachÓW baralHlmi. wydział
czenia lydoweg~,zgodzi! się na jednem postanowił zuadać odpowi e dni e I)ferty i
z o~tatnJ.eh posIedzeń Jedno~lyślnie dl,a porozumieć sią 'IV tej sprawie z WarszapopieranIa ust~wy o 8-godz!nnym. dnIU wą i Krakowem, gdzie takie barald sta·
prl\~y w przem) śle ,J handlu, Jalco Pl('n~-I wiano ju~ przed wojną.
szeJ u~tawy ~eal!zu;qcej slus~~e ~yczeola
Postano\l'iono otida~ do dyspozycji
k~asy pracu;ąceJ •. W dyskUSJI, p.os~an?- I{ursów wi.eezorowych koja bałuc :( iego
WIOUO doma",a6 SlQ od rzqd~ wmeSle1ll8
P,M.S. 10l,al szltolny przy ul. SrpdniE:\j 14,
ustawy ~ zakresu reform socJ,alnycll m. J, . oraz ~widzewskic g-o lwIa Macierzy, loleal
w: sprawie kasy ohorych, opieki dla ma- szkolo! przy ul. Szpitalnej 9, z zastl'zaclerzyństwa, starców i t. p.
ten'jem, ~e lokale będll cofuięte, o ile by
Podróż mInIstra przemysłu l handlu.
w tych szkołach były wprowadzone komplety popolunniowe dla dziatwy.
(w) BIuro prasowe ministerstwa przeOpracowano budtet szkoły gospodarmysłu i bandlu komunikuje: Minister przestwa domowego, I\tóry przelany będzie
myslu i .ł.landlu pau J. Szczeniowslri po- madstratowi. Zahvierdzono rozmiary po ·
wrócił dnia 22 b. m. z pierwszego ohjazdu
borów dla nauczycieli ś['ednich szlcół
insp€-keyjnego j objął urzędowanie. W to- miejskich.
warzystwie sekrptarza p T. MIchalskIego
i szefa sekcji górniczej · in~. SWldersl!ipO'o O podwyżkę płat urzędnikom miejSkim..
zwiedził l!OpCllnie w Z!lgł~bju Dqbrowskiem,
Onegdaj odbsła si ę konfprencja prp~
gdzie bezpośrednio zapoznał się ze stazydjum
ma ~' js!ratl1 z un:ę Jnika'lIl miejllem produkcji i konferował z miejscoweBldemi
w .sp.'nwie J)oowjżkl pł a c urzę d ni
mi ,. . ładzami granicznemi, pqrmysłow
carni i robotniltami. Następnie udał si~ do !com mi t> lsltim. Dal szy c i ą ~ z ~brallia 01się w }Jią t ek o !::o uz. 10 ei rauo.
Wielicziti, gdzie badał sprawę podDles]('nia będzie
Będą IJoruszalle posuzególne llunl,ty żą
prOJ\lltcji soli. W J{rai,owie wziął udział dań urzędnil,ow i możIlość zadośćuczynie
w ałteie otwarcia akadell1Ji g6rniczej, lJl'zy- nia źą ,l auiom przez rna,dstrat.
czem wygłosił dłuższą przemow~. VI KraWe wtorelc wieczorem o godz. 6-pj
kowie kouterował rÓwnieŻ' z prze dstawi- l odbyło się zebranie techuik6w I in:tynjecielami miflJ:5cowyeh urzędów j o.rgani- l .r6w wydziału IJudo\danego I[Jllgistratu w
tacji przewl'slowo·1JandlowJcb.
sprawie" poJwyżlci. pensji. Z ramienia magistratu wyjaśni€li udzielał wiceprezydent
p. Wojew6dzki, zaznaczywszy, ze magi·
strat w zasadzie uZllaje potrz"bą podwy~ek lecz ieb 'zauecyd ,)wanie uzależnia
od poprawy flllansow ego położenia mia~
ata w zwiqzku z wypłaceni e m przez rzqd
t. zw. odsz!\Odowań wojeonJeh.

ł

orn Ika 191 9

!~czególowf\ j ~dro,ezyć sprawę a~ tło wyruku konferencjI mIQdzynarodoweJ.

Po krótkIch, lecz ci~~kjeh
nasz ukochany mą~ i ojciec

Kronika polityczna.
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Łódź.

Zjazd burmIstrzów w sprawie regulacji
mla t.
Wczoraj w magistracie miasta Łodzi
odbył sie zjazd burmistrzów miast okolicznych w sprawie reguJacji miast. Byli 0becni przedstawiciele Łodzi, Zgierza, Pabjanic i Aleksandrowa.
Nie przybyli mimo zaproszenia przedstawiciele TU5ly~a, Rżgowa, Brzczi~ i Tomaszowa. ZagaIł prezydent Rtewskl, proponując na prze\\odniczącego inż. Szenfel~~. ~nż. Szenfe!d refero~vał spr~.\... ~ re~ulaCJI miasta ŁodZI. kt6ra Jest ŚCisłe ZWlązana z regulacją miast sąsiednich, oraz
planami odbudowy w sprawie tej powzięto
następującą rezolucję:
W myśl rozporządzenia

1.,2,6

Xl

1916 r•. o planowej

gen. gub. z
zabudowie

mIast zgodzono su~:
1) Przystąpić do spol7.\dzeniu plan6w
regulacyjnych tych miast, które wejdą do
gospodarczego związku gmIn okn:gu ł6dz~iego.

2) Sporządzenie tych planów polecić
lodzkiemu oddziałowi zabudowy miasta.
3,1 Przyiąć na siebi.e udział w kos~tac!1 ,
które lednorazowo W}'OlOSą w ~rzybllZ~n,lU
okolo mk, 70 za hektar terytorjum mleJskiego. Uchwała ta winna być zatwierdzona
, prz,ez odpowiednie rady miejskie, ewentuijole zel-rania gminne.
Sprzeda1 naftyCentrala warszawska Urzędu \V lki z
Lichwą wydała nowe rozporządzenie o
hatldlu naitą, ważne dla Łodzi, Warszawy i
Lublina:'
Wszelka sprzedaż hurtowa nafty (beczkarni) przez po~zcZ{ gólny, h kupców lub
~rganizącie handlowe Jest niedoz\\o!ona i
~st 'Y,)'~~ie

zastl'zeż.on'l , Państwowemu

Płace

w rzeinl miejskiej.
W u7.upelnienh sprawoz<ltllJJa z Rady
mieJsldej dOLycząt'cj nowej taryfy ewent. nowycb pobor6w prac(Hrndrów i robotników
rzeźni mieiskiej p"zytaczamy następujące
przyjęte przez RadQ miejsl\q normy:
Dla urzedników podwyżki wynoszą
1781 mIr. 50 [en. miesi~rznie, naimlliej~'l.a
penSja. 406 mk. plus miesl.J<., opał i światlo.
Dla robotników o'nSłna podwyżka wy! nosi 2061 mk. miesięcznie, najniższa pensja
wyniesie 10 mk. (str6ż domu), mies~kl1ni6,
opnł i światło, przeciętna płaca uędzle wynosiła 11 mk. 25 f. tlziennie, mieszko i świa·
tło; robotnicy f/lChowi otrzymywać będq
16-25 mk, dzif'nnie.
Nowa taryfa jest przeciętm6 o 100 pr.
wytsza Il,TlIźeH taryfa obowiązująca od tS·go
listopada 1~17 r.
.
Prace akordowe przy robotach mlejSklch.
Od czornjszeg-o dnia zostały na ro·
bohell miejsl;ich wprowadzone pla::e allordowe na zasadzie s tawe l, w"prilco\V<lllych
I· przez s~)f'cJ alllą k (\misj~ i potwierdzon~ch
, JH'ZpZ ! 1l100lsLrat. Robotników wszystl{\l'h
. jest ok o ło 1800

I

I

Łagod?~ zima.
..
.Meteorolodzy niemi eccy znpOWlad!llą
łngodnq zim!}. Proroct\To to uZfiSlld:liają tern,
~e tegoroczne wrzosy nie pokryły si~ kwia"
tem do sl'lllego kol'lCa łodygi. We(Bug do{;windcz('ń le3ników i r6t.nych przyrodoznnwców ma IJyć pewną oznak:}, że pr:!:yszła z;ma
bl<dzit~ lilgodnCl,
'
Należy oczekiwać z Diecjerpliwośei~
sprawdzenia si~ tej przeptnvieGni. Niema
pewnie nikogo, ktoby sobh ziszczen:a tej
nadziei nie Żl~Ył. Pr~g:!J,t~o ~7.V:SCy:

8.

:t.

nauczyciel

•

ż"d.

wczoraj 22-go b. m.

szke'y miejskiej, przezywszy

lał

58.

Na pogrzeb, który odbędzie si~ dzid O god!;. 1 j pól po południu
2ałoby przy ul. Szl\OJnej M 16 r.aprasza przyjaciół i znajomych

z d nmu

Stroskana Rodzhia,

690

~I)łnierz

nasz na froncie, nie mający dotąd
ubrania, a nawet but<Sw, roieszl,aniec wsi i miasta, właśoiciel i lokator, Impiec i nabywca. Jedyny wyjąt€'k stonowićby
mogli paskarze węglowi i drzewni, którzyby
mieli sposobność śrubowania cen opału w
miarą opadania termometru,
Likwidacja przytułku przy ul Milsza.
Komitet dl a bezrobotn reb Iiloo,j d oj e
przytułek pt'zy ul. Milsza 51 i zwr6cił si~
do wydziału dobroczynności magistratu o
pl'iYl~cie przez wydział tpgo przytułku.
ciepłego

Podział odzieży amerykańskiej.

KomItet rozdzieJniczy przystępuje
w piątell do rozdawnictwa odzieży z daru
allJerJkallskiego w dziel nicach zapomogowych. Jest 8000 sztuk do podzialu, a
zarpj estrewall yeh .l est ok oło 20000 osó b,
tak, ~e bardzo Uleliczoa garstl\8 b~dzie
obdarzolJa odzieżą.
Urzędowa

polszczyzna,
kryminalny policji państwo
wej rozsyła wezwania urzędowe, rozpo
ezynające się od słów:
.,NlDiejszym wzywa ~ię Pana przybyć do Wydziału itd,"
Kiedyż się wreszcie skończy ta urządowa polsz -c zyzna, nabrzmiała rusycyz'
mami, germanizmami, a nawet wolnemi
wytworami fantazji gramatycznej naszych
Wydział

urzędnikówt.,

Ciastka I kelnerzy.
Na ostatniem posiedzeniu członk6w
Stow. cukiernik6w m. Łodzi postanowiono
wystosować do min. aprowizacji i spraw
wewn, memor; ał w sprawie dopuszczenia
wypieku niektórych nie luksusowych gatun',ów ciastek, jak z selem, makiem i
jabłkami.
Memorjał przedstawiony został ł6dz
kiemu urzędowi wałki z lichwą i spekulacj ą·
Postanowiono zwr6cić się do Stow. kelnerów z żąJaniem grzeczniejszego obchodzenia się z gośćmi, ponieważ ze wzgh:du

na wpro\\adzenie procentu od obslugi keI·
nerzy podobno ignorują i gości i gospodarzy,
Ze Stow. restauratorów.
Na posied1.eniu członków Stow. właś··
c/cieJi restauracji postanowiono zaprotestować przeciwko szykanom policji, kt6ra dokonywa bezzasadnych rewizji, przyczem w
nocy dla dukonania tychże rewizji policjanci
przechodzą przez płoty i uchylają źaluzji
okiennych.
Następnie postanowiono jnterpelo~'ać
w sprawie zwięl<szenia normy wydawanego
spirytusu dla zakładów restauracyjny. oraz
poruszono sprawę zaopatrzeni1,t na zimę w
\\ ęgiel. Ponadto postanowiono połączyć w
jedno dwa ,pol(rewno stowarzyszenia, a
mianowicie właścicieli restauracji i zakła
dów gastronomicznych. Wreszcie omawiano sprawę ujednostajnienia cenników,
wymagalnych przez urząd walki z lichwą i
spekulacją, Cennitd h~dą dw6ch rodzaiów,
Jeden przy bufecie, drugi przy stolikach z
doliczeniem za obsługę kelnerską .
l tow. badałl nad dzIećmi.
Walno zobranie t,owarzy,.;twa odbędzie
SIę

dnia. 27 b, m, o godz. 8 i pół wieczorem

lukalu kUl'SÓw pedagogicznych przy ulicy
Dzielnej 4,1"
w

Teatr Polski.
.1. w czwartek, dn. 23 go b. m.,
Teatr Polsld da,ie JlO raz ostatni "MilIS Hohb$'"
komedję K. Jeroroe'a..
"ZłodzieJ", sztuka w S-ch aktach H.
Bet'n!!teiua, ukaże 'lię jutro, t. j. w pl~tek,
dnia 24 b. ID
Dziś, t •

Wykryde

jaklnł

gry.

Policja kl'yminalnu. otrzymawszy wiado
iż w jednym z mieszkań na. 3 piętt'zo
Nt,. 62 przy ul. Piotl'kowskiej .stule odbywa. się hazardowna gra w kar~y. udała się
tam onogdaj ó komendantem V-oj brygadyob.
St. 'Vayerem na czele, W lokalu ,'zeozywi8Cjo Z~\8tano :) osób grajl\oych w "chemin de
farre". 'Na stole leżnło 10 talji kal't. Karty
skonfISKowano i Rp1Sa1:0 protokuł celem pooiq!,uiecia WInnych do ocipowicdzldnośc.i.

fI moŚĆ,
domu

Nap:td na uUcy.
Onegdn.j o godz. 6·ej rane, gdy }Iarja
G-rarlek, zamieszkała przy ulicy Uc,ldcińsk i ej
. 57

szła.

uhctl

Z,~gajniko'Vi!I

na

stację

fa-

bł'y cZ I1o ·1ódzką, POdShUdt do niej j::.ki~ nie:many jej m~żczvll'.:na. .!,,~~hw.:.,ciwsz~r lI', za gardło.

I bandycie

zaz!\dał wydania got6wki. Gradek wręczyła
sakiewkę z 120 markami, pOCZelD
opryszek zbiegł w stronę ulicy Dzielnoj.

Wyścigi W Halanowie.
W iśoie amerykańslti spos6b rekla
mowane 'Przez t o war~ystwo "Uniotl" wy..
ścig-i "'IV Helerlo\\ jp okazały się pospolitym ameryl{ańskim bluffem.
EI( sppdycja motorowa "Ra('ing-CIoubuposiadała rzeczywiście bardzo cenne pod
wzg-Iędpm tec'hnicznym auta i motocykle,
lItóre według [)rogramów, były warte at.
10 mi1jouów marek, ale to zdaje sią, było
"najcenniejszą" l.aletf1 owej ekspedycji.
Z racji wyścigów uledzielnsch, nasuwa się cały szereJ' refleksji. Klub
sportowy istnieje w tym celu, uby I{rzewić moHiwle jak najwięcej gałęzi sportu.
Fundusze n!\ to, klub czerpje przewa2;nie
z zawo lów publicznych. Jeśli mieszkańcy
miasta specjalnie interesują sią sportem,
tłumnie uczęszczają lla wszelidego rodzajn
gry sportowe, Pl'zyjęte jest w Europie.
it Il'tedy część znacznych zysków z zawodów przeznacza się na cele dobroczynne. Albowiem, niech to sobie zapamięta
towarzystwo "Uoion", ~e urządzanie po
cenach paskarSKich humbugów, które nic.
wspólnego nie mają z pra" dziwym sporo
tern - nie licu,ie z f'odnośclą lllstytucji,
która cbce uchodzić za sl, ortową.
W poprzedDlch wyścigach, urządzo
nych przez tow. "Uuion", brah udział
s portowc:y łótlzcy i warszawscy. 00 się
tycz~' 11leJzielu)'cb pseudo"w)ścigów, to
rola to w, "UniolI" ograniczyła si~ do tago, iż zaau!!,ażo\1 ało ono ekspedycję~me
ryl\ańsli:ą, którą po amerykańsllU rozreklamowału; ekspedycja owa pokazała nam
ameq kańsIn bluff, a tow ... UulOn" na tyw
ws zjStlti 11I !JO Illllery l( 811 sI, u zarobiło.
To\\'. "Union" więc występowało tn
w cllIHa "terze przedsiębiorcy. Sądzili
byśmy, It pl€uiqdze zal'0blOnf' wIDuy być
ofiarowane na SlIal'b Narodowy, Biał)'
Krzy~ lub "Ratujcie dzieci".
NIechaj tow. "Unio,," zapyta Bi~
lwowskiej "Pogoni", ile ,już llieuiędzy
przeznaczyła una na cele narodowe l do~
broczyune, {iienlfdzy, I(tóre przyniosły
Imprezy rzecZyWIście sportowe, a nie
"hl uiIlarsko-cyrlwwe".
Ponieważ to\',al'zystwo "Union" nie
zupełnie l1rjelltu]e się, g'dzie się Itończy
rola Iclubu u/'ządzaJącegQ zawody sportowe, a zaczJ ua rola klubu·spekulanta, wiąe
czynni1{1 mIarodajne w sporcie łÓdzlum,
\'ilOny w tej sprawie wypOWiedzieć swe
zuaule.
W. Pol.

o wielką kradzież obuwia.
W nocy z 11 11a 12 go jiaździernił;.s·
1918 roltU z€' skła d u Jakuba \\ ITIdmalla
przy ul. Piotrkowsl(ll'l N 86 w Łodzi,
skradziono slcóry i ubu wie, ,\ al'toŚci 50
ty s, mk. Jak si ę oltazało, zlodzi ej e l rzedostali się ze sltradziollyml fZf'CZaml na
dzicdzi nif'~ Sllsip (! niego ,wmu, sliqd prze~
płot prr.enieśli łup na posesję przy ul.
Zaohodn.ej 61.
Nastcpnego dnia po ltradzie~y urzęduiI;
policji Itrymioaloej Edmund Geballer udał
si~ na tę posesję i zwr6cił s i ~ po wyJaśnieuia do stróh j('j Foli I, Ba IIajdl1lti r wicza. Hajdukie\Ticz zaprowadZIł go do
szopy, p, d'Li e znajduwał się przyltryty worek ze skórą i rnaterjał IJrunelowy. Ihjdukiewicz objaśnił, te w lIoey rzeczy t~
zostały przyniesione pl'zez łciJltu ludzI.
którzy ouudzlli go, obiecah 200 II1k. za
zachowanie tajemnICy i O~wiad c zyJi, ~e
prZyjdą po nie wil:l~ZOreTtl. Obuwie istot
nie z!lale7.iouo jes~eze ·v s~sleduich po~
sesjach oraz w 8zere~u mie zl<ań pry'
wntnych, mięJzj' inneml l tl stróża lisidukiowicza.
Oslu;\f~ony Feliks lia.ldut lewjcoz oś
WIadcz y ł, j~ () 4 uno w sohotQ obu ' ziJ
siQ wsltutek 8zczekaolam psa 1 zobacz)}
kilku ludzi, którzy n i eśli noś w wod~ach
na plecaCh. O 5-t'j \\yszedł do r(lboty 1
kiedy· "",[ó.;ill: o 7-ej doww~zW si~ od

o Z war t pll',

ł.

~ony, te 8-ch j.akicM

ludzi p~zy~osi1i
towar i narzędzla" do schowania ] poDiewat nie ohciała ona się na to zgodzić,
towar nieZDc.jorni umieścili w szopach
koło mieszltania. Jeden kawałek sl{órl
jut po zabraniu ' towar6w przez policję
II. znalazł w szopie, pr'zyoi6sł do mieszkania i położył na ł6tllu.
Osltartony Eljasz Boks6nbaom zeztlał, te jego dobry znajomy Chasldel
(nazwisłla nie zna)
zaproponował mu
szmugiel j zawołał .go o go.dz. 9-10 r.ano lla ul. ZachodnIą, na Jakąś posesJę
bez domu frontowego; tam w szopie dał
mu ezarny towar z poleceniem scuowaDia go. Bok!!enbaum odni6sł ten towar
'na ulicę Zacho ltnlt\ 40, do swelro sz~a·
gra Szoela Herszkowicza, i towar polotył
w szafle a sl<6ry (kt6re jedllocześnie
przynosiI) pod piecem i w piecu. O tylD,
te przemycany towar pochodził z kradziety - nie wieJział.
Po ol<azaniu Bokserbaumowi Abrama
aerszllkowicza poznał ou w nim tego
człowieka kt6ry dawał mu do szmuglowania sk6ry przy nI. Zachodniej 61.
OSllart.Jny Auram Herszlilro,wicz zetnał te BoltsBnbulD oskarża go przez
złośĆ za to, że kupił od nijakirgo FiukPl8tein8 ubranie, zastawione i nie w!kupione w terminie przez Bollsenbauma.
Oskar~ony Stanisław Piątkowskl nie
przyznał sią do winy; n~ posesji przy
Dl. ZacbodniE'j 61 zualazl Się przypadl(owo,
O'dyż szukał tam ustępu. W noc illkry~linowanej mu kradziety Bpał o swego
brata stryjecznego Wa~ł'~yńca Pił\tllow
Bkiego przy ul. WschodD1eJ 6.1: ~śwladc~~~,
te przy badaniu go w POliCJI. nreml~ck]e.J,
pOIąimo, it gQ bito do kradzlety ~lę nIe
przyznał i z powodu braku dowodow został pUSZCZC1Uy na wolność.
Jnni oskarteni równiet nie przyznają
sj~ do winy.
Na zasadzie powytszych danych
urząd prokuratorski oskarża Eljasza Bohermana lat 23, Szoela Herszkowicza
lat 89, StanIsława Plątl<owskiego lat 23,
Abrama Herszlil<owicza lat 26, Jana Baczyńskiego lat Jat 48, o kradzież,. a Rudackieg'o i Białka o kupno kradzlOnych
rzeczy.
Po zbadaniu świadków, zeznających
OB niekorzyść podsądnycu, prócz Kelllgsberga, i wysłucllalllu pl'okuratora Angerstejn?, który popIerał w całej rozclągło.ścl
akt oSl\adama l w)'słuchauJu obrońcow:
adw. Piotra Rona, tito Kobylańsklego, J:
Laski ego i W. Missali sąd o godz. 5-eJ
wieczorem ogłosIł w~·rok.
Eoksenbaum, Herszlcowicz, Piątkow
ski Herszliko'Wicz i Baczyńslci zostają
sk~zani pO pozbawieniu wsżystklch praw
stanu na karą po ::3 l pół rUlw WlązH:'llla
z zaliczeniem aresztu pt'ewencYJuego i
zmnIejszoną zostaje o 1/3 na zas.ad~ie
amnestji, Rudacki na 3 mIeSIące WIęZIe
nia z zastosowaniem amnestJi, Białek i
i Kenigsberg dla braku dowOdów zostają
unie winieni.

Epidęmja

bandytyzmu.

Zn6w napad bandycki. kilkudziesięciu tysi~cy

ZrabowanIe
marek I koszto-

wności.

Przy Starym Ryu ku ]>i Ił na pierwazem pttltrze w ofic) nie poprzecznej zamieszkuje Wig'dor Celnil', handlarz skór.
Onegdaj o godzinie 7 i p6ł wiecz~
rem gdy w mieszkaniu, obole kt6rego zuaJduje si~ skład silÓl', znajdowała się tylko słułqC8, 111-letnia Liba Spiro i 2 dziewczynki, c6rki sąsiada Litmanowicza ktoŚ

TEATR WIELKI
KOlTsł:łnłynowska

16.

2S p a
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nagle zapukał do drzwi. Na zapytanie
"Kto tam" od powiedzian,o. w j(!zyLtu ~ydowskim: "otwórz, przyn1eslJśmy towar.
Nie podejrzewaiąc ntc zlego, Liba
otworzyła drzwi.
Weszło 3-ch mlodych
lurlzi i zamltnąwszy za sobą drzwi zwią:lali obecnfm sznurkiem ręce z tyłu j za1.qdali wy,jania im got6wki.
Bandyci ~rabfJwali: G,OOO mk. polsldrh, 1.500 rb., 2.000 mir. njpmiecldcll
i 50 chC1lewelr, wartości 8,000 mk .• zrgarek złoty m(!zlti z dewizką, ze~arell: da-nski i kolczyki og6ł p m wattoścI 6,000 mk.
W tym ciasie zarukała do drzwi ~ona
Celnfka, Cbajn.
Bandyta stojący przy drzwiach wpuścił ją, do miesz'l,aoia, zllwiązał jej ręce
z tyłu i zażądał wyd.ania pielli.edzy. _
Kobieta odpowlerlzlala, lŹ pOSIada
przy sobie tylko 100 mk. Bandyci ze ~Io
wami "to nic, to zamało", zrllbowah tę
sum~ j zażądali w!danla im 40,000 mk.,
kt6re jakoby miały si~ znajdować w mie·
szkaniu .
W tej cbwili zapukała. do drzwi córka sąsiada, Szajnrlla Wierni" 12 lat, i ją
wpuszczono; następnie ustawiono" szystIdch rzędrm i 1'0.1 ią7:ano sznurem. Dla po
strachu baudyci dali strzał w powirtrze.
Jerlen z bandytów zwr6cił się do dziewczat z uwagą aby się nicze~o niA oba·
wialy, gdy~ Im się nic nie sta,~ie. Żądają
tylko od Ohai wydania got6\\ kl.
Gdy po ]{illtu chwilach zapukała zn6w
matka Szajndłi, Bajla, postqpiollo z nią
tak samo jak z popl'zednlemi i wyjęto jej
kolczyki z uszu.
Następnie herszt bandy rozkazał stojącemu przy drzwiach bandycie by){aidago wpuszczał, Ido tylko zapulls. W ten
sposób wpadli: Rozenmuter (NowomJejslta
2), zrabowali 500 mk. i z,,~arek, mąt
Wierniltowej Nusen, I\tóremu zabrano całą posiadaną gotówkę.
.
... "
·Wreszcie po dokonane] "reWIZJI
bandyci, gro~ąc. it będą strzelać, zgaSili
światło i ulotnili SIę.
Po upływie pewnego czasu przTbyl
Izydor Celnik, zwolnił z więzów ofiary
napad}! i zawladomił policj~ kryminalną.
Sledztwo w toku.
TEAT~

POLSKa (Dzielna 18).

pod d·Yl'. Franciszka Rychłowsklego.
Czwartek, 22 paźdzIernika. r~Miss Hcbs" komerl.ia w 4 IIkt. Jel'ome'a.

-------------------------------w

Hrabia-paskarz

Wilnie aresztowano hr. Krasickiego. - Hr. Krasicki ciągnął pasek na
materjały wojskowe. - Otrzymał je od
okupantów.-Za czasów Okupacji nazywał siebie grafem v. Biberstejn.
Nowa aIera paskarskarska zdarzyła się
tym razem w \, i1ni,ę, iest ona wyll10wnym
dowodem że kOl'upcja, pasek i żądza spekulacji jak rdza przejada coraz szersze sfery
naszego społeczeństwa.
Parę dni tt>mn ogromną sensacię wywolało w WiJnit' aresztowanie hr. Krasickiego szeroko znane!!o na gruncie wilellskim,
przedstawiciela nasze; al·ystol(racji.
• nozglos swój hr. }{rasicki zawdziączał
poniekąd działalności swej za czasów oku
pncji niemieddej. Z chwilą zajęcia Wilna
przez niemców br. I{rasicki zapomniał o
swe m rodowem nazwisku i zaczął nazywać
siebie ... grafem V. Biberstein. Pod tym na\!lwiskiem wszedł on w bardzo bliskie stosnnki z władzami niemiecldemi i przez cały
czas trwania okupacji wykorzystywał te sto-

Dz · .,czwartek28~aźd.z.
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Holerderskl kredyt dla NIemIec.
W kołach finansowych Rotterdamu panuje
02'6loe przekonanie, te banki hole:lder.
slda UrlZIf'Ją niemcom za zgodą rządu
dlJtego kredytu walutowego.i towarowego.

ceny

brylanty, złoto, perły i platynę
znana solidna firma; G. Bar~ goiu, Warszawa., Nowy - Swiat 45.
7.:a

:.<
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Kursy dewiz w WiednIu.
Wiedeń,

sunki .dla swych niezliczonych afer handlowospekulacyjnych, na których zarabiał krociowe sumy.
.
Aresztowanie hr. Krasickiego - Bibersteina nastąpilo na skutek ott'zymanych wiadomości, ze br. IL uprawia na wielką skalą
pasek na wszelaki materiał wojenny, ukrywany przez niego w swym domu VI Wilnie
oraz w swych majątkach. Dokonano w domu
hr, K. na Zwierzyńcu rewizji i wykryto cale
sldady rozmaitych artykułów wojskowych.
60,000 łopat woiskowych saperskich, ogromną iloŚĆ tarcz ochronnych, oraz inny materjat wojskowy.
Hr. K, b~dany podczas aresztowania,
oświadczył, M rzeczy te nabył od niemców
z zamiarem dostarczenia ich wojsku polsldemu; częSć z tych rzeczy nawet dostarczył poszczrg61nym oddziałom. lecz proszony
o wskazanie tych oddzialów, oświadczył, że
są one iuż rozwiązane.
Natomiast szereg zbadanych świadków
oświadczył, że hl". l\rasicki rzeczami tymi
albo paskował, sprzedając je prywatnym paskarzom albo też \vywoził zaopatrui~lc niemi
wojsko ... litewskie.
Jak się wyjaśniło, hr. Krasicki będąc
w pt'zyiacielskich stosunłrach z włndz!lmi
oknpacyjnemi zaproponował im, M kró[ko
przed wyjściem olmpantów, a.by . cały lUaterjał w0jenny, którego niemcy nie będą w
stanie wywieżć- zwieźli do jego posiadłości
i ou jnź nimi bedzie się opiekował.
Niemcy z tej rady skorzystali i podczas ostatnich dni swe!!o pobytu zwieźli do
hr. Kr. cale kufry materja lów woiskowych.
Po przy iści u władz polskich, wyrlaną
została odezwa, by wszystek materiał wojskowy został oddany prawowitym wlaocom.
Lecz br. I{r. nie zareagował na t~
odezwę i zaczął te zapasy, które Znalll7.ły
się n niego, likwirlować na własną rękę.
N e iest wykluczolleJn, że dzialał on w porollumienio z niem('Rmi, gdyż stale wYl'abial
przepustki dla nielllCów miał w Wilnie Iwchankę niemkę i wogóle był w ciągłych stosunkach z niemcnmi.
Za cZDs6w ol\Upacji hr. K. w charakterze grara v. BiberstE'ina otrzymał od niemców, korzystając ze swych pr'zyiaciełskioh
z nimi stosunków, dzierżawę jezJ()ra Naro(Jz
na niezmiernie dogodnyt;h warunkach.
Oryginnlnem niestety jest to, :l;e nawet
Zarząd Cywilny Ziem "·s,· b. pozostawIł tę
dzierżaw(}, na tycb sll.myt\h warunkach w rę
kach hr. K.,. nie zważając na to, że przy
obecnych warunkach jezioro Narocz stanowi
kluoz całego odoinku frontu.

Kronika ekonomiczna. ·
Czeskie koleje w anglo amerykań.
skich ręl,ach. Jal{ dOllosu\ pisma cze·
slClt'l doszło do porozumienia między
rządem prusldm a pewnym amrryliańsltO
all!.!'iplsl,im I;OIlS, l·cJum. Rząd czesi\! wy·
dZ1PfiawII owprnu liOllsorcjum od pirrwRzeg-o stycznia 1920 r. na szereg lat .
czesl,o-słowackie 1\OIeje państwowe.
To
samo konsorcjum ma zamiar pertrakto·
wać w tej samej materji z rządem Wie-I
deńskim. Urzędowego potwierdzenia tej
wia jomo~ci niema.

paidziernilta (PAn.

Knrsy dewiz w IUijCby.
Zurych, 22 paźd ziernik&. (PAT).Dpwizy z dnTa 22 b. m. Berlińskie 20.10
(19.90), wiE'deń~ltie 4.90 (475), praskie
1550 (15.50), austrjackie noty stemplowe
5. - (5.52), niestE'mplowane 5.- (5.52).

Giełda

warsza wska.
Dnia 22

października.

6% oblig. m. Warszawy
1915116

r,

,

.

.

•

6% obi. ro. \Var8~awy
1917 r, za. 100 rok.. •

211.- 199.-

5% oblig. banku ziemsko
za 100 rok..

•

•

103.-

97.-

J81.-

177.-

208.194.-

184.-

132.50

lao ......

63.57
53.00

52.55

•

4 1/?% listy zastaw. ziemflJkie A i B . • • •
4% listy zast. ziemskie •
5% listy zast. m. Warszawy po 3000 i 1000
4'1,% listy zast. m. Warsz.
5 pr. listy zast. m. Łodzi
4 i pół pr. listy z. m. Łodzi
Ruble carskie • •

.. ,,'
Buble dumskie

Korony
Franki. • • • •
Szterlingi. • • •
Dolary. • • • •

200.-

Kursy de",iz_
Warszawa, 22

października.

szterlingi •
Dolary
•
Franki f t'an CIlskie •
" Il1.WR icarskie •
.. belgijskie
liry.
•
Mat'ki fińskie
Leje rumuńskie
Lewy bulg·al·skie.
Floreny holenderskie
•
Korony s1.wedzkie
.. norwt:sk;e
•
"
duńskie.
•
•
..
austriacko-niemieckie.
Ił
czeskie
lfarki memieckie •
•
Filuty

_

lli6.-

S7.4.40
6.80

4.40
3.70
1.1i0
1.10

13.45
9.05
8.55

8.05
52.00
102.-

•

140.-

Galtiuct Dentystyczny
E. P1tJCBt:S
NawrDt 4.

Ceny pRystępne dla mniej zamotnycb.
Leczenie chorób zębów i ja.my ustnej. Porcelanowe i złote korony. oraz zęby sztuczne
baz podmebienia.
OH-8
Godziny przyjęć od 9·" do 7-ej. Osobiście
przyjmuje od 11 do l i od 5 do 7-e.f.

e

Wt-elki \Vieczór CZ8J*I<:owskiego
Opery ArJ-i
..
.

XUl'81

dewiz: Amsterdam 46.50, Berlin 404, Zurych
19,i8, Chrystjanja 2500, Kopenhaga 23651
Sztokholm 2640. Marki w bankn. 403, I,ej~
460, Lewy 290, Banku. 8zwajc. 1950, BankI!.
ft'anc. 1210, Liry 1090, Angielskie 430, Dolary 103. Ruble cars. 325.

(Wk~~).ow,

' B l

Z

udziałem

słynnego

artysty opery

""1

6· zeła

Il

.. ado~a

O

l

II

panną Kanłorowiczówną,. panem ~odlinem~ pianistą I. Korobkow.
opera Czajkowskiego
II częŚĆ: t. A~la Tomski z .,Pl~ow~f ~amy - muz. P. Czajkowskiego wykon. przez
Przy trzecIm dzwonk11
(Scena Ks'iąże Koczubaj i Arllk)
=
= ".l • • Nle, gdyby ktos WIedZiał Romans...
.
Kshlie Koczubaj - 1. Winogradow I I Kat
• • •
3.• Cót. ~o· Ro~ans. •
..
J. WIOBgradowa
drzwi zostaną zamknlęt.
ArU'Je
- Modlin
I II Kat
• • •
4 •• PIesu Cyganska Romans
-...
•
Na zakończenie żydowskie pieśni ludowe: 1) Buraki, muzyka Szaltta; 2) Chesźbon Cedek, muzyka Liowa; S) Przez podwórz~, muzyka Mnuer~ -wykonaue przez J. Winogradowa.
_
Bilety do nabycia w kasie Wielkiego Teatru, w Księgarni Hamburskiego, Piotrkowska. ł% 1 w cukIerni J. Ganea, Piotrkowska 6 0 . .
U1 l

z jego uczniami aMystamh

•

M
"
CZ~CI" azepa
_.&

r

MOTOR

UCZEŃ

:w::ae&iM........... ""

KALIG,RAF

Mieszkanie
składające
się z salonu, stołowego, syplałnl i kuchni z wsze 1.
kieml wygodam i, elegancko umepoprawia do niep'oznania w przeblowane z blelizDI\. · naczyniem •
cilł'~u 15-tu lekoJI wszelki brzydi kuebennem wogól~ ' do sprzedania 35 konny i~! charakter pIsma. Kon.tan• lepsze.f rodziny potrzebny do stolowem
ze
wszystkiem
w gospodarstwie na Łódź i Zgierz. WiadomośĆ tynowska Ni 8.
622-3
'biura. ZgłosiĆ się od 3 - 4 pop potrzebnam ZAraz
do wynajęcia.
Benedykta Nt 1, l pi~trot lewa
Przy'muje od 9-1 l od 6-8 "IV.
Itr., IJ). 7.
67()-1 ~o~~~~e:Fas~:w~r~~·~AleejamK~~
Kg 6~
dla pań od 6-6 po pol.
ściuszki Bó, od 11 do 12 przed
619-9
2238-01
-1ełnl
pol
oprócz
niedzieli
1
świąt.
wszelkiego
rodzaju
kupuję
leprze3Z
.6ó~-2
Wielki Magazyn daję. Przyjmuje 81~ reperacje

FUTR A

Koepek, ul. Przejazd

"zyzna

męz• ~

"7 l u~ałcon7 pragnie zgrabnej
Jle.~~"'nce
Jat nt~a·
mone.l .iJ(\}-~::liP,.1~7
mobosć zwIedzania

L. BERMAN

-Z-k-I-.- ruJ:ESLaX
egare zna eZlOny Piotrkowak a ....= 9
koło Teatru
Casl·na" I-sz6 pl~tro, poleca olbrzymi
.
JJ
aft.

futer.

f!I::r:'.~::k:i::':O.
901-31

Ropa naftowa

le'cje
gry fortepianowej
udziela uczenica wytszego kur.
BU

Lir.eum Muzycznego paIli
llijeflskiej. Zg'łaszać sią

. .
wybór mebli nowyoh i lUywate~tru I lwnccrt'lw wzamlall za prawy właŚCIcIel mote ode- nrr.h jak równie1l kupno i '
ł
Wschodnia 76
mlłetowarzyst\\"o.Dysl,,·ecJsrzec~ b A. t k
'
Glosa z a ' ·
16
"'6 A l
honorowa. Ol. do piątku' włącz-I rali a owy ." a m. 'J
•
sprzedał r6myoh mebli, kas'i l 01e1 gĄzowJ' do motor~W". I!b.l~
m.
u oznie pod S. W. 12 Il~ adll!' ~:U'l zwrotem kosztn ogłOSZ:e:lkiarun i t. p. "271-8 na sJdadzie uJ. WÓlcza.nsk:r.~/ .I~. ł ~~!..::.~. ~~. j. od 7-8 w.

a

Dr. LUDWik FALK

Choroby Ikórne I weneryczne
od

przyjrr.uj.

lO-U~ 1'. j

od 6-1 PPO
\fAW.IlDT ~ ~~

Nr. !9t
oS" a r t e k, !a l' a ~ d ! ł e r n f k a 1 9 1.. P.
----------------~----------------------------------------------------------------------------------~~--

HENRYK MANN.

~)

~~ ZattZt.
(Tłomaczył

O. W.)

(Ciąg dalszy.)
Czuje pan powołanie'
Uderzył si~ w piersi:
- Mnie to zostało polecone. To jest
mojem - mojem - Posłannictwem7
- Tak; - i Balricb ozul sf~. jakby
mu ciętar spadł z serca, mimo wabaj~cej
się miny ' lekarza. Po chwili dokt6r ode-

-

si~:

zwal

Pan ma posłannictwo. Dlaczego
nie. Brwai~ posłannictwa.
Podparł brod~ i mówił jut ciszeJ.
- Cty wiedzą jn! o tem w ..,ył·
.zycb sr~rach1
- Stąd to prze«ladowaBie - po"".'
dział Balrich; a lekarz zapytał cicho:
. - Kto pann przedladuje'l
- Zawsze ten sam; dla Diego dzieje
I!i~ cale zło. Ale ma on wiele Darz~dzt,
szpiegów. księdza z Beutendl)r{u. 1łIszego
posła ; który jest zdrajcą, a obecnie rów·
nież radcą medycznym.
Gdy Balrich wyrzuciJ to I siebie 'Wydało mu 8i~. te kwiaty w ogrodzie paebn~
bardziej upajaj'lco, ~piew ptaka brzmiał
-

trwożliwie.

Doktór miał oczy spuszczone,
- Dlaczego nie - powtórzył. - Ma
sfQ ł wrogów. Nie jest moim powołaniem
obrona kapitału, który pan nienawidzi. .Ale . natychmiast dodał przekonywująco:

- Niecb się pan jedynie zastanowi,
czy nie jest nieco niewiarogodne, te wła
śnie socjaldemokratyczny poseł był pań·
skim wrogiem, a pańskiego przeciwnika
przyjacielem.
.
' - To brzmi tak-odpowIedzIał krótko Balrfcb - bowiem on to powieiział.
Lekarz odpowie d ZIał ostrotnie: '
- PODlewat si~ pan przedtem tak
rozło~cił, to nie cbc~ panu przypominać
słów, które mu pan powiedział. Pau ~ie
jut, te słowa o brzytwach. Zapamiętał te
słowa, rozpowiadał je, a pau to zaraz nazywa zdrad~. A radca medyczny'l My, lekarze, 'Widzimy wsz~dzie symptomaty; to
jest takie ludzkie. Wierzę chętnie, te pan
mówi o rzeczach, kt6re są; tylko praguął
bym, ·aby pan to traktował bardziej umiarkowauie.
- Nikczemności, których sami nie
przetywamy, traktujemy zawsze z umiarem-zauwatył Balrich; a na to doktór:
- Tu zuowu pan ma rację.
I podni6sł sif). Balrich uczynił to samo. - Czy muszQ tn pozostać1- zapytał
pnytJumionym głosem. Młody blondyn
odpowiedział b!'1 troski:
- Krótka rola godcia u nas nie po·
winDa pana martwi6. Doszliśmy do porozumienia. Nie naJetQ do rzędu złych sę
dziów gledczy"h. jak pan widzi, mógł pan
łatwo dostaó 8i~ w gorsze rElce. W zaufaniu powiem paou-tn zakrył sobie ręką
alta-te radca medyczny tele{onoj~e przetrQcił moje nazwisko.
Rozdmial lifJ w glos; Balrich ~miał
sif2 'Wraz I nim. Wzh,ł wyeiąguiEltą doń
ręk~.

- Ten pok6j cblba podoba siQ pa·
I pokoje, jak pan zapewne słyszał, nie
'Wszystkie są tutaj tat miłe. Jeszcze o je-

UD?

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

dno muszEl zapytać-dorzucił lekarz szyb·
ko - czy pan czasami widzi coś i spostrzega później te tego nie było?
- Pan ma na myśli haluoynac.je1
Niel-odpowiedział Balrich oburzony. Ale
natycbmiast, przyporni pająo sobie, przeraził się gwałtownie. C~ytby to było halucynacją. wówczas, pr:&ed wi1l~" Wzgórze"'1
- Czy byłoby w tem coś złego1-

I

Ohwila nadsłucbiwania

nareszcie

1Il61!ł się 8wobodIiie poruszai, szybko, je-

szcze szybciej; wyprę~ył ramiona, przesuwszystko mógł znowu robić. I przez okno wychylił 8ie,. Gładził wierzchołki drzew. ale ni e mógł przejrzeć, 00
sl~ działo na dole. Nagle wpadło mu na'
myśl, te w domu takim mogą być dziury
w drzwiaoh i ścianacb. Nie znolazł ich,
al~ wyrzucał sobie, te zbyt jut wiele poWIerzył lekarzowi. Jeteli b~dziesz milczeó,'
tylko milczeć, to c6~ pozostanie im. Miaeł
tea-o powierzasz im to, co masz najdrot·
szego-I obawy, gdy! mają wł,dz~. Czul
OD, te Dsjokrutniejszy 8zantat władzą został dopiero tutaj uczyniony. Ideał. bad.
ny w domu warjatów.
Teraz dopiero zrozumiał i odczuł, te,
zapach z ogrodu był wonią kwiecia lipomało nie umarł
wego, wonią, w której
rok temo, zawieszony "sród gałęzi drzewa. Zapach losu. jak mu się zdawało; jak
wiele zmian od tego czasu do dzisiaj, jak
wiole! Wyciągni~ty na kozetce a~ siQ
~ciemniło rozmyślał, ba, cieszył si~ z mIŚ
lenia
swem poslanuictwie, swej walee.
i tobfe, tobie to pozostawtono, wybranytChwytaj wkoło siebie, zbawco, daleko od'
Gsusenfeldu, w kraju, w świecie całym..
1.'utaj wiesz dopiero, właśnie dlatego, te
tutaj jesteś, jak wielkie oni w tobie pokładają nadzieje, jak bardzo bać się cie·
bie muszą. Najważniejszy moment nadszedł oto. Zamierzali zniszczyć ci~, a of.t7
nął stół,

zapytał.

- Niech mi pan spokoj:tie zaufa!
Mote pan jf'dynie długo głodował lub był
przemęczony1

NIe - odpowiedział bezbarwnie.
to, bom tego pragn'll. .
- Marzenia mote mieć ostateczn1e
kaMy, kto nie jest zupełnie szczElśliwy,
lub ten, kto ma wielkie nadzieje. Jak~e
to było'?
W6wczas Balrioh zaczął ' nami~tnie:
- Widziałem Leni, jako bogatą pi~·
kną damQ na willi ,,\\ zgórze". Marzenie,
ale rzeczywistsze. nit wy wszyscy-a wy
to, w domu warjat6w, chcecie je ze mnie
wydostać'ł Tfy, psiakrew! - i niemal nie·
świadomie zerwał siQ, uderzył z całej siły
pi~~cią w szafę i rzucił przekleństwo. Lekarz słuchał Qwatnie wzruszająo łagodnie
-

-

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

Przyszło

°

°

głową.

- Widzi pan, teraz znowu wymkn~
lo się panu-powiedział karcąco, a widząc
Balricba zgnębionym, dodał: - No, ale
pan się temu wiE!cej nie podda.
I poszed! w stronę drzwi. Po drodze
zatrzymał si ę:
- Któ~ tam woła "zlodziej"1 - upytał. Balricb podniósł głowę.
'"
- Mnie nikt tego zarzuci6 nie mo!e. Ale ja znam dosyć złodziei - powiedział II pogardą. Poczem lekarz kiwn~ł
głową i odszedł.
I

wzmacniają.

(D. o. 0.).
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Łodzi

Bilans Banku Handlowego ,w
~

cSD.:lu. 81

~udn1a

r. 1915.

PASY_A.

AKTY •••
1.
2.
8.
,.
5.
8.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
18.
17.

Kasa.
•
•
•
•
•
•
•
Rachunld w Ban1ra Pa:6stwa.
•
•
•
Weksle dyskontowane.
•
•
•
•
Dewizy.
•
•
••
•
Papiery procentowe własne.
•
•
•
Papiery procentowe funduszu rezerwowego.
Po~yczld na za.';ław
••
•
Rachl,1nki specjalne bietąoe •
•
Korespondenoi r·t Loro.
•
•
•
•
•
• Nostro
•
•
•
•
Rachunki Instytucji Centralnej z Oddziałami
Nieruchomości.
•
.
.
•
•
Ruchumości i koszty ur~dzenia •
•
•
Wydatki podlegaj1loe zwrotowi •
•
•
Rachunki przechodnie.
•
•
•
•
Weksle in kasowe.
.•
•
•
•
•
Woksle protestowane
•••
•

•

"

•

"
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

"
•

Rbl.

•

•

•

•,

•

•

•
•
•

•

.

"•

•

"
"
•

•

"
"
•

•

•
•

"

•

ot

•
•

•

Rb!.

5,54 G,902.55
16,040.&9
1 t, 138,844.23
1,231,888.95
2,704, t 18.72
8,778,148.52
1,530.00
1,568,781.89
18.167,769.88
7,561 ,807.97
8,451,806.50
1,605,850.00
70,000.00
618.80

1. Kapitał zaldadoWf •
••••
2. Fundusz rezerwowy
•
• • •
•
•
3. SpecJ al ny fun dusz rezp.rwowy.
•
j. Fu.ndusz rezerwowy dywiden1y.
•
•
5. Fundusz amortyzacyjny nicruchomo!ei bankn
•
6, Rachunki przekazowe.
••
•
, 7. W jtłady pieni~żDe.
8. Korespondenci r-k Loro.
•
•
•
_
9.
"
" Nostro .
lo. Weksle zredyskontowane w Banku Państwa
11. Depozyly w Banku Państwa.
•
12. Rachunki przechodnie..
•
la. Rachunek zysków ł strat
•••

•

Rbl. to,OOO.OOO.OO
., 5,000.000.00
,
610,000.00
40,000.00
"
12,500.00
•
12,617,594.81

•
•

•
•
•

"

1,667,28226
18,209,243.48

"

"

9,884,884.91)

"
"
"

•
•

~,149,457 .59

5,118,489.47
2,757,514.10

,"

'.166J ro

8,Ś71,43ł.78

1,645,9l8.'8
1.114.815.83.
62,970,571."

Rbl. 62,870.67LU

Rachunek zysków i strat Banku Handlowegó , łodzi wdniu 31-jm grudnia r. 1918.
• I.IE ••

MA •

pen~e, ksl~, f)!dolzenis,

kos,zty poclró~y, . podatki, lokal, ~wiatło, opał -i rótne wydatki
2. Odpisy z kosztów ruchomości i urz~~ia •
. S. Straty..
_
•
•
•
•
•
•
••
•
" Frzelliesienie na rok 1919
•••••

1. Koszty, handlowe:

"

"

"

Rb].

lecznica
Lekarzy
SpeCjalistów.
Piotrkowska
17,
.IIi

drugie podwórze.
9-10 cb. chirurg., uszu, gardJa i Dosa eodz. D... H. 80ldberg

• • . Dp. Barliński
10--11 choroby wewn~trzue codziennie Dr• • • gdzioki
11.-12 <:hor. wener. i skórne eodzien. OP. Datkiew oz
11-12 choroby kobiece codziennie • • Op. ł.aqowaki
12-1 chor. wewnE2trz. i <hiec. (płuc i serca) Dr.Oalecki
12-1 chor. kobiece i chirurg. eodz. O ... Arłyfiklewicz
1-2 chor. skórne i weneryczne codz. D ... Ska.jewjoz
2-8 ·chor. nerwowe poniedz., środa piątek Dr. Młttetstaedt
2-8 eboroby _oczu codziennie
• • • Dr. Mionalaki
3-4 eboroby skórne i weneryczne eodzien. D ... Bai'nard
3-4 choroby wewnętrzne i dzieci codziennie prócz środy
i SGbo.ty • . . . • . • • • • • Il r. JokieJ
owAGI: "1) Lecznica otwarta eodzień próoz świąt;
2) Porada {; mk. Operacja i opatnmki wszelkiego
4035-26
rodzaju-{)d umowy.
9-10 choroby oczu codziennie

Główny Urząd Zaopatrywania Armji
w Warszawie, ul. Przejazd 10
więks1:ych ilości:

potrzebuje

ciep~!1ch but6w filcowych,
' bułów słomianych dla wartownik6w,
I

•

pallltofli azpitalnian)Fch,

kepyt drewnianych do wyrobu oblwl. tolaiel'lkl.p.
Upraua aiQ WsWY"IĆ teny ... Yaluie
łumin.J dostAwj.
.

730,587.43
10,000.00
406.927.78
4.156.60

1. Pozostał.,ść zysku z r. 1911.
'"
2. Wplywy na poczet strat dawniej odpisanyoh
3. Procenty od weksli zdysk., papierów publiczn..
kontokorenŁów i r-k6w biet.
•
•
R.
po potrąceniu prMentów od wkładów pieni!2z4
. nycn, r-ków przekazow1ch i korespondentów R.
4. Dochód z Ilieruchomcści •
•
•
•
.
5. Prowizja od weksli inkas. i r61;Dych operaoji
6. Zysk na kursie papierów procentowych
•

1,160,670.66

iści

Kapita

Pierwszorz~dny dobrze prosperujący ~Dom Handlowy" poszukuje kapitalistów dla przekształcenia iuteresu w Towarzystwo udziałowe z ograniczoną por~ką.
Obszerne składy towarowe w centrum miasta. Zysk
bezwzgl~dnie pewny. Oferty w adm. "Głosu- pod
"Dom Handlowy·.
664-8

1,175,504.96
•
•
•
•
•

Wa2ne dla Pań!!
do nabycia:

ł

•

Szewioty, Sukno ł Korty
męskie ubl0~

pierwszorzędnego
W&gODOWO Thor. H. NI!SOD,

M. ORYL, PiDtrkows~

••

w.

15

UcrUn

l_De_tr. 10

••
aeJ..-a

. ';

II •

.. ~
iI

li "

#tł· ' z"

I

248.888.01

1,150,670.68

_ Warszawie
wydaje Pensjonai

C.

Ud.erowej

Chmielna 43,

Ważne

.. pod·...m, pra.....fieyns.
11 ...et~I..
H·T-\

D

ID.

557-1

dla Pań ł

Pierwszonędn& pracownia ok..,.ł

l kostjumów damskich, & takt.
wykonywa r6tne futJ'J!!ue roboł1,
podług nlljnowszyeh modeli

I. H. C,mef> man,
Piotrkowaka .Nt 81, le..,a
ficyna, II

W

piętro.

sobotę

18

0-

316-2
października

zgubiono kolczyk

z brylantem i z perełką. Lukawy znalazca zechce zwróciS
za wynagrodzeniem do admi642-2
nistracji Głosu.

Mk. 30,00

&ztyfty drewniane

do obuwin
gatunku poleca

•,"
Rbl.

Smaczne domowe obia~J:

Biab towar .

1 surówka ~&
bieliznę 1 roś.
cle od

na damskie'

702,209.28
27,485.08
159,767.29

telef. 292-45.

Mk.,B50
PłÓ!t~!.e od Mk.10.Pierwszorzędny zakład ' ubiorów damskich tajgi
ad Mk. 5.50
t robót. futrzanych 430-4,
~!~!!łm oaMk.l0.00
Plotrko"\JVska
111
fl!!!~taDT odMk.12.00
li. Beker. '
Wełna różn koJo Mk 18 50
na suknie

SZWEDZ JE

4,168'-

•

"

-

od

8,729.76

,

1,877,T14.2~

Taniej nii wszędzie
s~

Rbl

•
•

bsa' entka

Muzyczneg~
dłu~oletnl& rutynowana llauCZfi'
elelka, wznowił& lekcje. SpecJal'

Ryskiego Instytutu

Doie: va fortepl.now.. 110.' ••

łahrloa~ metod,. "IZKOI.HA 11.
III. I, tr_ł. O( 4'/, de 6 11.- tS"t

•

_'____________~_________ .. _. _ _ _ _ _--..:~~z.:w:,.:a:,:r:.,t:.:EI:,:k:...'...:2:B:.....!p:...:a:.;1A:.:.d,:'..:.'.:8.:r..:1l:..;':.,:k:..a:.....:l..:•...;I:...:.-.,:P.:.:._ _..........______......._.'_....
. _ ......
' __

....................-y
i OBRAZY ORyel Aty :
•

ł.
•
•
•

W. KOSSAKA, AXENTOWICZA, MATEJKI, WYOZÓLKOWSKIEGO, ST.ANISLAWSKIEGO, ŻMURRI,
MALCZEWSKIEGO, FALATA. WOnZlNOWSKIEGO
ł STACHlEWICZ.A DO SPRZEDANIA.
Oglt\da6 mo~na codziennie od 11 - 1 1J1. Piotrkow..
ska H 146, m. 8 front.
577-1

Transporty

i Ameryki

Północne.

Towarzystwo Agenturowe

Prz~'jmuJe

"własnymi oddzi:1łami

t 'Pl'zcf1atawicielstwamt

664-1

od godz. 3-'5 po pol.
640-1i

Prz1jmll.te od 9-11 l pół r. l od
4-6 1 p6l wICo~. 75L-9

I chirurgja. -

Piołrkow ka 113,
Od ó .... 7 po ~oł.

Piotrkowska 50.
przyjmuje od II dl) II r. ł od
, do 7 wieol.
408.10

-'Akuszerka

"

tłł Buchalterja łłt

+

płuc.

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

Dr. W.

przyjmuje od 10-7

196-14

Garlills~i

c h oroby oczu

. 1.....- 8. Pipikuwa ........

~

magistrat.

Akuszer]a I chorob, kobiece,
SR DNIA.Ni 5•

Ordynator S~pitf\lł\ MiejSkiego
dla chol". skórnych, "'enerrC~Il.

w

Londynie. Nowym Yorku. Sztokholmie, Pary!u,
Oenul, Bukareszcie, BazyleI, Oent"wle. St. OaJlen,
lurlchu. Odańsku, ŁodzI, CzęstoCbowle, Herbach, Mławie, Ułow,e, S:E'czakowej I Potudnlo..
weJ Qosjl (Rostow NIP).
617-2

::
..
..
:::
..

Dr. E. Szyldkret

Dr. Dutkie wi cz C!~:b~~}!S!~~a, ~~:~ła

1

..
:
.......

486-\0

gardła

Średnia oM 4.

I Ekspedycyjne Sp. z Dur. odp. Warszawa
ut Widok N~ 8 tel. 281-28

'W pitltek dnia 24 p8td~lernika 1919 roka odb~dll .I~
lio-ytaoje Ila got6wkQ:
Miqdzy godz. 9-8 przed pot.: tlI. Długa 172-maBzyna
40 szycill, n 172-m/lszYlla do szycia, ul, Piotrkowska 199
8Złl:~, l\~ 269 - 2 kołdry plns~owe, stół, ul. Zarzewska 185
maszyna do szycia.
Miejski Urz"d Se~westracyJny.
Mda. d. 22 pddziernika UIlO.
,
ła8t~pulą08

.Magistrat m. Łodzi poszukuje nieruchomo"el (r6wnie~ na krańcach miasta) na pomieszczenia szpitali.
Oferty z opisem budynk6w~ Ich wielkośot,
rozmiarem pla.cu, oraz podaniem ceny pr~yjmuje
Wydział Gospodarczy, Dzielna 28.

l

Polską:

nosa

llnyJllIuje od G l pól. do 7 PC) liOI.

(młpdszy)

Cboroby uszu, nosa,

QS"!".
gardła

Piotrkowsl{3 61

afty al!l)'litent prof. Pognal,

Prżedstawiciele na Rzeczpospolitą

.. Lłoytacje przyIIlusOWe.

i

ZIELONA M U · (róg Zachodniej.
puyjmuje od
wlecz. 963-3

h .

. . . . . . . . . . . . . .I . . . . . . . . . . . .~• •

Choroby

ChDr6b skórnych i wenerycznych.

.-8
EUROPEAN AND GENERAl EXPRESS CO lTD.
, Dr...... ed.
LONDON W. I. 15 POLANO STREET
S.Rakowski

:
•

Poznański

Dr. I. Silberstrom IDr. A.

Orr111u\tor Atpbnlatorjó", MieJ·
sldeh dla

zslatwla

•
••
•

Ogłoszenie.

Z Anglji

_a ___B_Jl._!_O_t,_

Przeją~d

.M 36

od 11.30 do l~ej i od ó· (lj d~
7-ej, w niedziele i śwlęt.a. tyl·

.----.. ~-

&'6di,Pioł"kołllfs1ca 132
10.14.
ko rano:
68ł-i
podwó1na łącznIe z ar· ... SpecJatfsła chorób wenerycznych Dla pad IIrzYlełdnYllh 8wo!lodllY.
łymetylrl\ ht\ndlow~, ]!ra- : : s"óf11ych i dróg mQC2;opłcł\lWvch
loka\.
314-10
wem hłlndlowem I wirks" ... Leczenie promhllllamiR6ntgena
lowem, biuł'owośel" etn......
I @wlatłem
- Razem 100 ml\rek. - :
18 ktltloil\ (wyzlll1nia mojże·
Specjalne lekcje udoska. ~ Piotrko S a
azowego).
Oferty z 2yciory·
nalenla buchalterów. - ...
róg
Ewangelickiej.
s6m,
referencjami
osobiście
choroby
sk6rne
i
weneryczne.
ZapIsy codzIennie &-8. :
Sienkiewicza 29.
....... Godziny p rzy.fęoll\: 9 - 2 rano Godz. prayjęe: od ł do 7, w nie· sklnda6 w czwartek 23-X, od
Teodor GroselIta.... .;"6.
.~ '-8{>0 pol. Pl$ p.ń od 5.,.6 p. 1'. dlllele I awIęta od 11 do 1 rano 5-7 W. do kliniki położniczt'j
1I7&-SO
Południowa 19. 576-1
Benedykta Ni I.

antor

Potrz~~e:~

Dr. Szumacher

oM 144.

GOSPODVr~ I

1~.ł~łłł....łł••ł.ł~

::LE22=::_==;_====:;=~I~IO~DS~·W~I~a~d~cz~o~n~y~~pk.,.,~o~~e~!o~ett~o!....~to~rf~ł\~O~k~a~z~yJ'~n~,·e~d~O~S:P:rz:P.~,d~l\n~':a~bt~t\~ły~II~C~Z!!!e~n·~V~Il~k~ll1~s:'!f!!!p:a~b~J~lln~,~ck~'~ef~F~uk~s~s~u~re~D~w~o~jr:e~~g~U~b~ił~&~p~a·~s~u~m~e~ra~j~~~IO~r~Y~c~z~g~U~bi~ł!!!p~a~s:zp~o:

I

. drobnet

Onłoszema
"

___
lII"llna..._ _ _ _ _ _'-...:;

II• At Al, Al.Al"Al. KupUJ" 'łII

wszelk1etutra.. - Płacę naJwytsze eony.
8. Grosman, PiotrkowskA M 2l.
Pr21Jjmuję reparaoje kuśnlerek!e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_03_-.....:;??
takiety
• • • • • UPU] :braku.
lowe, fokowe, dywany, pianina.
Płacę ceny n/ljwytsze.
Hotel
VictorJa, pokój ł, Piotrkowska 67.
_ _ _ _ _ _ _ _ _6_86_-_2
utywaną
A A A A K III'rl gard".'"
robę. futra, bieliznę,· dywany,
kwity lom.bardowe, płacę naiwyższe oeny. Wólczai1ska 43
m, 6.
a07.1~
b1'Óm
e tsprfzedŁRmÓ
• •
ar dzo an ,o.
ika, materace, szaf)', bielIznIarkę
• lustrem, otomanę, stół, krzesła,
leżankę. biureczko, słupki, obraZYt port.lery. Piotrkowska Nt 261
m. ł, II piętro, front.
60"-6
ót Mik
t
!zaf;, oto!:~. e,;:~~
IZJnę nożną. gramofon, komodę,
sprzedam tanio. Ul. Piotrkowska
oM 223, m. B, I p. tront.
J 74-10

g, A A A A K

"U

• • • • Up uj

Al l' Mebla

Al, Mebl e

A M:ble

z kilku pokojl, gar-nltur salonowy aprlłuJam. Piotrkowska Hi\) m. o.
399-3
Łóz'
otomanę, stół, kną•
, sla, szatę, lustro, ze.
Kar-sprzedam. SienkiewIcza 69
,m... onoJna.
50ł-3
•

II

"
A

ka

w zakreslv
w gropl\ch

ł

H'

klas Bzk6l

średnloh
""

Ipolpt1)'ńezo. Ullna

!fs w dobrym atl\nle, U
Wyiszel Szkoły RMlnef
Adrest Szyk. Dzielna i, od 11-12, udzIela lel{t'fl. Główna ł~, Wein·

Clł8-ł

Do fryzjera
O
·
b· d-I
n

kóJ

uruga

PoslukuJ'o

v......

Dobra

Potrzebny

I tel' t

P
'·-'--b-Uoy .
pokÓJ'

2 umeblowano.

szyna Sillgera, oraz rótne dro.
biazgl. Aleje Kośoiuszki 26-4.
6~~1
w Łod 1 I b k l i k
plę I~b u w;d~e:lnwi~:
Wiadomość J. Franl{owSkl, Łódz,
.!łotel Polski".
Ml-5
kinematograficzny najnowszego systeDłu ku.
prę lub wydzierżawię. OIerty
._A, lł." do redakcjI.
0': 15-3

Pokój

Aparat

Z
2

POSZUkuje

Rpteka

dwie uirwana maszyny
~b;,~ą.POJ~~a ;KI~~~ d~lennym utrzymanieIII larll do
do uroia. Radwltńska 49 skiego 60, biuro Borkowlillciego, wynajęcia tylko osobom sollm. 35.
640-2 inżynierowi.
błJ-3 dnym, ul. Gl~wna ~ li m. 17, od
l!.. do l pop. codaleń.
62(.6
Kożuch dla atróia nocnego kuumeblOWAny ewent. dwa
umeblowanych"
plę. Cenę oraz adres
zaraz do wynaJęcia. Po- , ,
kuchnll\ poszuproszę Bkłada6 ,,. adm. dla oka.. ludniowa 68, m. Ił.
3~6-3 kuję. Nawrot 7 m. Id.
a36-2
zyciela kwitu 4568.
606-3 Pisać ładnie 1 prędko wyucza
Spraedam urll\dze~
KUp'l lI pianino t karakułowy h·
znany kaligraf J, Berm/ln
, nie .,klepowe. Lo'ł klet dla sieblo. Zapłaoę ul. Zawadzka Xi lO.
5 16-2 •
kaI naroj~y: sklep, li pokoje i
do!)r:} cenę· Hotel Vlctorjll, )/Dił ""jW8I1d1 d~i8cl. kuchnia do wynajęcIa od zaraz;
kój ł, Pio~rkowśh 67.
5~2
'l zoam roboty ręozne, wIadomość ul, Zgieraka Nt 61 u
Il~an; o'ura bardzo IitarnnnY--:-Za. Poslndam śwladeotwo. Oferty pOt! gospoda~za.
627-3
iJł
wad lika 2ł, fI', l p,
.panlenko.-.
570-2

2 3 4 pokol

3500 ru k

PoszukUJ'

"parat
firmy
Ik•lnKemMntogra.l1~zny
1\
• onopal do sprze-

'~ G-2 Przyhłllkał ~~.ęIlPdłoemso<!e~.xtep.rIJoetrl

MarJ'ą Zarzewska udslola leke.ji
'enlą lub poszukuje lIi1 wspólgry torteplanoweJ. Wiat
lilka do prowadzenia ntereau, domoś~ Koost/lntynowska 1U 31,
Wiadomość Zalrl\tna 17, Kowal6117-:1
akI.
6110-3 ··_ _ _ .._.. ·. _ _
SIngera. łóżka telasrebro, złoio, rÓ4U/ł
r.; zne sprzedam. Aleja
I
blżuter:ję I kwity Ko_oluezlil ' G-7 front.
668·2

Ul...

Maszyno

._w_.._ _

'I
n'l
kowska 45, u stróżĄ.

:>

Zauublone dokumentr.

,-

ta 2J, front, ITI piętro, m. O.
się .kłada II 2 murowanyoh 2-3
_
_ ."
630 - ł piętrowych oficyn ł II malJch
-~ładai~~;~ dobrze ogródków. Oterty Bub M. B.
,Jęz. polskim potrlle·
b36-S
bpa do glmnuJum ieńsklel!o. -·"· .----,-,,------- - _
~glo8Jt:enla proszę składać w adm.
z elektrycznem CI~wletle·
ił/isU pod .. Bt"rallstkR s:tkolnąnIem przy rollzlalo do
•
6J7-:3 wynłjęcia. Cegięlnlana 87 m. 16.
'O-O
pokÓJ' dUiy-ił;· _ _ _ ____ _ _ttdO~2
II łj
neclny li frontu
jeet ~o6potlynl za
'tA 1 plętl''108. CegielnIana 8 m. :1.
kauCJll, wyznDnia

Biuralistka

pOkój

potrzebna

IIlH-3

moJżeszowego. Oler~y

Do wvnaJ'ocia

A

·Redl.lk.tor 1 WJd&wca Marceil Sacb&.

tSł-S

todzi.
erman Henooh

Ht kartę

zgubił plłs~port
węglow~ wydaną
52ił-3

w

wydawska La1a zgubiła JI'e:tty·
maoJę chlebową.

6":0-1

11arszI\wskl Henoch zgubił kart(
V
fi węglową.
85.'1-1
ineberg Mosee zllubił kartt
węglową za ~.! 173&1. 671-1
aldfogel BI\II\ zgubiłe. paszport
&12-3
wyd. w Łodzi.
olf8on Izraela zgubUa kl\rtę
węglowll za ]U J26t>~,
639-1
WOltson Klara zgubiła kartę wę
_~~. la .M 14,011.
638-1
yłberstein lIendel zgubił pasz.
l port wyd. w Łodzi.
6ł9-3

W

todzi.
lJerilzkowioz Łała zgubna pn.szn port nlemieolel wydany w ~.
dzi.
(101-8
leinjud Tania z<gubtła paszport
niemiecki, wyd. w ŁodzJ.
602-3
alowski 'Hersz zgubfł kartę wę
glową.
630-1
lfózlowskl Adam zgubił kartę
1\ węglowl\ 1'ł 6833.
662-1
kwit kaucy1ny za N
ewi Menl\Ohelll Blrll zgubił
19786 łódzk'lej elekL szport tymczasowy wydany w trowni, na imię Moszkl\ t.ell·
Zduńskle.i Woli.
608-8 chowskiego. Południowa Nt 20.
6b9-1
ęczyekt Herez' zgubił paszport
Wyd. w ' Łodz\ ł p\enlĄdzo. Ucz..
lontalak WAnda ;gubfl.a lIas~·
ctwego ~nalazoę prosi o zwrot za
port ~lemieckl wyd, w Lodz!.
wynagrodzenlem, Pańska 24.
611-3
648-1

W
W

.

--

K

K

pll. Zgub 'lono

L

l

Bernard zgubłł paszport
a.l ipszyc
niemiecki wydany w Łod'li.

M7-3

Lifszyc Helena zgnbii'aJ;~szpm.t
niemieckI, wydany w GrodnIe.
607-3
atyeka FraneIszka zgubiła paszport niemiecki wydany w
Lodzl.
lWi- ii
-iibińst-;ii1JakÓb zgubt~ pasi~
port niemleoki wydauy w Ł0dzI.
łtló--3
utkow8ka Janina zgubiła paszport wyd. w Łodzi.
61:1 1·0
otman Ruchl. zgubiła pas.port
wyd. w Łodzi.
656-0
ozental Jerny,e agubll pll8lport
niemiecki wyduy w Łodzi,
661-S
aflall Alln" zgubUa paapoft
niemiecki wydany w Zg\er,u.
687-8
iei bc;;te-iiiR;j-ia-zg-n-b-lii;'
port tymczasowy,
w
Szezekoclnle.
łi -3

M

lnubiQno
II

Wpre..ke~etp'. S':UYSletma~!oFnrJl.
.. to
..
'"
cha, zleo. M. L. Grosman, płatn,
2 6 1X JOl{ 1'. na M rb.
ł72-3
Zgubl·ono 2 legItymacje zapo<
mogowe orlll' mk. 50,
paszport niemiecki na imię Ro,
zalli Zaniewskiej wydany w
Ł.l.
687-3

R

R
R
R

s
s

pa.;

WYd,IDl

S·kr+adzio'nil

PeterąbUrg~69_3

Skra

Dziś

przedstawienie
dla dzieci i młodzież).
Początek

o Rodz. 3.15

COli' miejsc od mk.

popoł.
1.~

Zmiana programu wponiudzlaUl

--_t!

Panny
• •
po wO.lnle
CORSO

St"dent

I

I życiory· iimeblow!lny

Ilem, referencJami os')b!~qie ,kl,,pokÓj 'ul.ll~b;o:' duc w e,"\Vllrtek :!SIX rcl r,-7 w.
,
~
wall)' ~ 1V p. do kl'DUd polotn'ouJ. Połudlllo·
0.1,1", 361\, m. 8.
óOO·B ... a )9,
t70a-l
----- -

t Ltba zgobl11 paszFogeiportAbram
Diemlooki wydany w

~7:2-2 Bronleki Abram ,gubił kartę
il odowiła pary~all1ra udzle-Ia
węglow".
625-1
r.t
I
l .
l teratury francus- Birnbaum zrael agubU kartę
paszport, legityma·
J U c.f~ chlebową. le~l~
klef, gramatyki ł konwersaoJ\.
węglowl\.
6lł-1
Zgłosić 81ę mo!na: Hurwioz, ul.
t ym l\oJ 12 zI'pomogow" orał legl·
rahlna 38 m. 7.
6 Ul-l Blraztejn KaJmau • zgUbił pasz· tymaoję z prao)" Ł6d; - Kutno,
n~ 1).a,.;wiBJto Leon, Cł\mlelew..
Uniw. Warsz. pos:;'
port wyd. w
sItlego.
5M -3
'.
kuje ]ekc.ll, Speo.J"I· Beduarek Staul!łław Ilgu\lU kar-d-z-I'OnO paSliport niemiec-ność. polskl,matematyka, ła~l.
tę węglowlło
ea~-l
ki na Imię Mllrku·
UR, chemIa. fizyk". Whldomoe& capke Alfons zgubił kliątkę;a: sa ChajmowiclIl wyd, w Łódzl.
ul. KII~ń8klel{o 110. II p, KOPR.
pomogo\łą.
621-1
II 7-S
aą,-l
Od godz.8-ł.
1181-3
\!Imulewicll
Genia
zgubiła
kartę
Z:J.e~<>:na
21
Fra,lntlicb SZIDul zgubił paszport
U węglow",
61a-l
prl\Wlllk u/bleła lelfcJI
niemiCIOki, wydany w Łodzi.
y
łacIny, fr'\nouskteF6,
6tU-3
niemIeckiego l U1l1tematykl. Je- s'cr!:ztenfeld Leon Jgubll kal·tę
Fr.
i WiC
.;~~.Berl1n. ROliwadcwbka ,~~~~ _\\·~glO.!".!_ QUklornl, _ _ O~~:l
" Id
K
l
bU I l
IW
od $WJERZBY
pokój trontowf aO~v:::IIJ:r ch~:~!w ... =SV.
o~~i
lj
n
Jaral do
~
KARPIl'tSRIEGO
M
A
Ś
oll
SW1ERZBY
,fę01a. Benedrkta 28, Ul pl~tro, Colntman Plal(uo zgubił pas%iport
lllęzawodn8
w
,wem.
d,il\łani\l.
2ąllaó
"'i.~dale I
'!Iut:\ł moina 04 10-1: l od II Jlieualtokl, wydan,. " ŁodzI,
Reprellentant: J. L I P i fi s}( I, Łódź, Orla .M S.
2-' pp.
e:u-s
t/16-n

Brylanty
;~~~:~~~~~ :~Ć:~~ż~:,t~~~::t Ok8iJał- sJI:~~~~:::~,~~:i:' Słudent

wy aJ'ocl'a

6"6-l

•

Ulr"lolki

A.Sp"'
zedam now,,"
otomanę dywll· Kupie
,
szafę, 16(

tlea, stół. gramofon. zegar, ma-

ber~, ~ospodarz.

e-n.

390-5 P-o-k-ó-J.. n-l...
Url~dleniB
ł pokot, forŁed u-t-r-t-ro-n-to·-"'-''1-ł.....,.potl'2lcbny subhl'lrt
meblow~ny I elektrycz·
'ł
"tan. dywRny por..
1 uczeń. Bent!d.,.~. nośclll, oraa wygodalllłt:arĄ:.ł dQ 111(10, broJU;Y, mllsl.yu~ do l:1:yoI8.
ta 10.
.
O"~·a wJn~jęcla. PaBska ~ 'I, m. S. InnlpynQ do kopt ow anl8 .l Inne
t;;;;p!et"Q6ł6-1 necly sprzedam. Obetrzeć można
D pOD 18 ego freblowskie- p-k-Ó-.-u-m-e""b....!o-w-a....n-'-d....Q-';yDIIJę. oet Hl-II., t p61 I od 2-ł. Piotrgo; kŁórr urzl\dznm u siebie w O J ola Je wezelklemt wygo- kawska 1.. 1 m. 11.
628-8
szkole, Pańska 9, mogę doł"ozyć dl\ml. Wschodnia 5; r6g Cegieł.
wrb6r tlrzew owooowycb
jeszoze kilkoro dzieci. Zapisy od nląnej, front, II padwo
6014-1 lJI
w Dft.f1epszych odmia.
11-12, Panska 9, w lIzkole rre- PO'
do wynRJęcla z gl\7;owem Dach poleoa z/lldad o~odnl!,zy
blowsklej. Rozental,
658-8
ośwIetlenIem prar rorlzl. ~Ster!lnów" Ł6d1J, ul. Brzezhiskl\
n
grupa, francuskiego (po- nie. Wsohodnia U. IQ. 7. Oi1;l] 101, B, DymkowskI. CennIki ~y .
Cl&Iltkowa) zostaje otwo. ..~syła 81~ ua !ądanłe gratis t fran!'Zoną przy Domu Młodzieży Ży- PokoJu umeblo'll'ancg"o " een· 00,
427-1&
dowskleJ, Południowa 18, oplata
trum miasta od zarall
•
W
l k t
poszukuję. Orerty sub .P. 26- UlJazwanla
zy,vam o 1\ orl\
8-9 mk. miesięcznie przy 8 wyd
Gt
6-5 <II In
• zamieszkałego w
kładacIl. W starszej grupie tran- w R m.
osu.
j
-...
domu przy ut; Andrzeja 33, m. 8
euskiego jest kilka wolnych
się eleganoko nme- do na~ye4I1lhlstowego z~łogzenil\
·mlejsc. Organizuje się równIeż
blowanego poltoiu 21 si~ pod wskazanym Rdresem.
POczlltkowa grnpa łaciny. Zap!- oddzIelnem we.i&clem ze schodów.
6-13-3
8y przyjm. codz. kadcel. 8t9W/1- Orert)' do adm. .Głosu· pod .J. ZgUb'IOl'O portt"l z--ieraJ' .. cw
rzyszenia od 8-10 wlecz. 670- 1 M.
674 9
..
~
.
___
.•
-..
fI
mól paszport l odrokrawcowa Voszukuje pry. Potrzebny meohanlk-śhlSI\MI na ozenle wojskowe, oraz 1':0.- mk.
watne mieJsce do szyoln.
drobne roboty. Piotr· gotówkI. Zechce łaskawy znaWiadomość: Cegielniana Xl 41, kowska 69.
66:>-2 lazea zwrócić znalezIony portreI
M. Kałowskl.
łI'U-3
ohłopleo do prllkty~ z dokumentamI gotówkę zatrzy..
bebralta włada
kI. Zalcład mechant- mać sobie. Bernard Gloksyn,
Ił Igen ny .1IlC)" poisklm ,ję: czny, Piotrl~owi!'ka «19.
6611-2 Główna Nst 29.
686-3
zyklem, nauczycIel szkoly, ma
cz~ń do hntQ;U
pOWOdU ,",:yjazdu .fest młody
parę wolnych godzin.
Orerty OrZo
Julfalla S..eJnwloll .
' pIes po sprzed linIa.
proszę akłnda6 w Ildmlnlstrneji Plotrkows~a 223
. 6 9 0-2 rasJ ",HelIeJ. Wiadomość u .l~oGł09u POlskiego pod .Hebraita". :-~_...:.:.._-:-'~,~_ spodana Benedykta 24,
Ik6-3
680-3 Prłllnl ll sprzedam, egzystufllM - ,
tQ
Y H lat, Szosa Pablllnio.
po~oJe tron owe, słoneozne,
Kło zeohce uchsielaó młodeJ oso- k 1)2 J
....I. ski
61~ [I
1\
ładnie umeblowane,
ble 2 razy tygodniowo go· a , aroz.,,, .
DZ elektryoznem oświetlenIem do
dzinę lelce1l polskiego 1 rnehunumeblowany I oddzIel. wynajęcia, Wólczańska 78 m. O,
ków u siebie, zakres pIerwszej
nem we.!śolem ad Sienł, od 10-12.
532-2
klĄjJY złoty adres, .nłewygórowa- I"rnz poszukhv8Dr. Oterty Bub.
'
.
ne warunki w Olosie dla .~~rJi·i .E. H. 66".
616-li
:~~~~\ ~ e:i~~

K~~klego 1ł 3 1-7. •

szport nlemieQkl
ydflny w
wydany w Łopzi za M 13199
Kaliszu.
473-3
647-3
fajfman Abram zgubił paszport S~Pl\r(lg Wolf .,ubU karie węwyd. W' Łodz\.
. '95-3
~lową.:~M 2e1H16.
660-1
fridenberg ną~uch Josef ·z~ublł Wtlmnńska Irmina zgubiła PI\SZpa9l'port nIemiecki wydany w
port nIemIecki familijny wy.
Łodzi.
511.8 danr w Łodzi.
t85-!

p-

4
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wYlla-1
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KAHPIŃ8KIEGO
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Karpińs

ira Łolo

~a.,ie 'I

..J drultarni .Ołosu POJskłeRo~:ew~aW6}cłh80.

