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Wnte '0.60.

Cena lIIumeru lIojec1J'czegD 10 fen.
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Z powodu

Redakcja i Administracja w Łodzi:
Piotrkowska 106. Telefon 199.
Telefon w Warszawie 609.

~mierci

b. p.

MICHAłA

Ojciec Sergjusz

HAMMERA

wyra~amy głębokie współczuoie
dzinie Józefosłwu Jakubowlcz

TOLSTOJA.

ro-

Zarząd

i aekcja pati przy Stow. odziewanIa
ubogich pod nazwą IIMAtBISl ARUMIM".

500 marek nagrody.

~alk.a
&rylylta ustroju i

I

TEATR POLSKI (Dzielna 18).

Skradziono portfel, &awlora.11\CJ 8000 mk..
!Oraz S przekazJ po 1000 mk. aaidr. płatne
~ listopada, wratnwlone na L SUsaera we
Lwowie. Przek~zy llnlewnłnlone.
Za nngrod" powrtazą prOSIł IWl'Ócl6, lub
~skaznć, gdzie alę
znajdllJe DA uL Pł\sł\i
flzulca '5 do Kaurmana.
2QO.l

z

pod dyr. Franciszka Rychłowskłego.
31 października. PopoI. o godz. .. po cenach na.Jnltszfch dla młoozieży .,Tamten",
Sztuka "Ił' 5 akt. G. Zapolskiej. Wienz. o godz.
1.80 Występ Laury Dunin "Półdziewice",
Premiera I Sztuka w 3 akt. M. Prevo!lta.

Piątek

lich-urą·

działalności Urzędów
i .pekulacją.

walki z

lichwą

Pr7:yjrz:n my 8j~ po kolei prawo.
dawstwu, przeciw lichwie skierowanemu,
organizacji wewD~trznej orlQdów, szczerólllie zal sądom puy orzQdacb istnie-

Dla przykładu przytoczymy fipraw~
meldowania wszelkich towarów. Po wy·
danio prawa o ujawnianiu towarów, lódzkie prezydjum policji wydało rozporzt\dzenie wykonawcze d. 18 grudnia 1918 r.,
nakazujące zarejestrowanie posiadanych
przez Ilupców zapasów do dnia 23 tegoż
miesiqca.
Interpretacja dzisiejsza Urzędu walki z lichwą i ,spekulacją przedstawia się
w ten sposób, it towary nadesłane lub
wyrobipn8 po tym terrniflie nale~y w dalszym ciqgn meldować. Tymczasem kaMy
prawnik mógłby przed sądami koronnemi
skutecznio zaczepi~ tę interpretacj., i wyJcazad w sposób paradoksalny, jż po doiu
28 grudnia 1018 r. meldowanie towarów
nie obowiązuje nikogo, cboć sąd Urzędu
uwahłby to za lichw~ j odpowiednio 118·
rał. JeśH jednal{ prawo ma obowl~zywae,
musi by6 naletycie ogłoszone. UChylenie
tormalllli władz w każdym państWIe koo~
stJtucyjnym czyni prawo njewa~nym dopl9ki nieJormalnoś~ uie badzie naprawiona
Przykładów tanioh mo~uaby przJtocZJ~ dziesiqtki. Wadliwa redal<cja przepisów i we\\ nętrzne ich spr2:eczuości cZYnią j8totni~ połotenie zarówno handlujq
cJcb jak t urzQdników bardzo trudnym I
pozostawiając)'m szerokie pole do wszelkiego rodu)u nadutyć,
Orgaulf,Boja urzędów "lilki m JJcuwq
pUclOst/lwia równiet bardzo wiele do ~yczeuia, W AllglJI oparto 81(1 n" czyuniku
umorządowym. który skuteoZ81e współpracuje z rzqdem w akcJi :lowalcz8oia spekulacjl. W Daoji obrano system j('uooosobowy zupełnIe orygwalny, polegając)
n .. uatanowieniu specjaJnt'go sądzje~o do
spraw licbwy towarowej, który w zwyl~lej
drodze juryu)'czneJ rozpatnlje wyst~l>kl z
przekroczenia cen maksymalnycb, oazna ,
czon)'cb przez organy rządowe 1 komunalne.
U nas ustrój uf1.(jdów był fJoczqtkowo zupełni A biurokratycznym IJ zacłlowa.
niem uawet nlf'j;lwllegu, niejako kameral.,
Jlego sądowl1lctwa W ostatnich dopiero
miesiącach zostały usi{utecznłOlle dwie
powatue refo1"OIy; wllfowat.lzoDo miauowicie
jawuośó sądów pł'zy urzędaoh walki 21
JioIlWi\ 1) współudziałem ławlllków Ol'al
QatanowJOno okręgowe komisjf) kontroli

l\cynl .

(}e.u.

NfenormaJne waron"i ekoDomlczne
cpowodowane przez pj~cioJetDłą wojną po"olały do tycia w' całym sz('regu krajów
Instytucje kontrolujqce handel, celem wyzwolenia ItOnsumenta". pod jarzma wytysku i spekuJacji. Reglamentacja produk('ji i wyznaczanie cen maksymalnych .
I uwzględnieniem jedynie sprawiedliwego
zysku kupieol(jogo - oto dwa filary, na
ltóryeh oparły sią urzQd)' wallii z liohw"
.., Niemczech, Szwajcarji, w krajach skantyn8wskicb. Francji, Polsce, wreszcie
łstatnio IJjflwct w Aoglji, klasycznym kralU wolnego handlu. KaMe państwo opieralo swe reformy na podstawie własnych
' &fUU]iÓW gospodarczych i spoJeolnycb,
'e wsliażemy tu dla przykładu nadzwyczaj
'ciałą i sł<rupulatną kontrol~ nad llaudlem
v blokowanych Niemczech "W przeciwsta·
wieniu do nieznaozn)'ch stosunków ograliczeń, wprowadloDyoh przez uatawQ parmentu angieJskiego (Profiteering-Act).
W Polsce jut a progo powstającej
państwowości powołano do tyoia Urząd
f\alld z lichwą la rzqdów gahinetu .Mora~zew8ldego dekretem Naczelnika patiBtwa.
Od tego czaau całe tycie handlowoprzemJslowe osoyluje dokoła zasadniczego
ragadnienia wolnego ozy skrqpowanego
bandlu.
Zasada n~D8Dia konieczno'c1 kontroli llad bRodlem w niozem nie łagodzj naszego poglądu na istniejąoe obeonie
IN Polsce instytucje urz~dlJ walklllicbw,
t speJculacją.

Ustrój ich f1>il3l'tJ jest na zasadaoh
ealkowitego powlarzenla lm kontroli nad
bandlem. Opierając ate na prawie w formie dekrf'tu Naczelnika p&liatwa oraz
rU7.porządzell mlnteterjalnych , są one odrębnq organizacją o centralistycznym uatroju, podległą jedynie ministerstwu aprowlzacji. Wydzielona im Jest w zatcr('lsie
ich działalllości r6wniet władza sądowoedmiuistracYJDa o nadzwyczaj szerokich
kompetenojacb. Nieuleżnośó tego urz~dD
" t ,-n aposób rouzerzona jest do makaimum.

,

Już poble?n& chol5by sapoZDQnie IlE)
:lonaczlJ~ Ilością dekrpt6w i lo~porzqdzeń

,
minlsterjalnych i Jukalllych przeltonywa.
it br/lk lIam jest Jednolitego i przenik·
Illęteg-o zgodnym duchem prawoua~stwa
przeciw lichWie l spekulatjl. t3przeczne,
ez~ato uiejasne I 11\\ UZJJaCZlle rozporu\-

Jawność sądownictwa administracyjCZf!ŚCIOWq chocuy ręk0j ml ll bez-

nego jest

społeczny

stronuości i sprawlodllWOŚCl,

choć

li fłAk -

tylia wyl\łlZUje, te kotnulacja władzy wykonuwczej i sądowej oaje najgOI'S70e sKutki.
t'rzewod,Dlcziloym sqdu urzę~u wilJkl z
llCllwi} Jeat z rogu.ly n~czelu.lk urlqdu!
Clt;eQlEl wywołuj:) um~t uie tyłko w ZąlU-. wobec tego pr.zyu8Jmll16J ła":DJcy pOWIDDl
ttrelowanych slerach kupiectwa lecz rÓW-~bYĆ I'tz':HJstawlclelaml CZl'~lłlkll obywatelni,8 'Ił glowach samyoh urzędo.IIÓW, któ- skte&,o, w plerwlf.1w .rzęd~JO kf.łlliłl.!Ao!ltÓ w'
.ych ao.a.o.iem jesi atolow&uie ,rawa.
pl'Odun.utóW.
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•
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i literacki.
OGŁOSZENIA,

Zwyczajne: 75 fen. za wiersz petitowy jednoszpaltowy nł
stronIE' sześć szpalt).
Drobne: 12 fen. za wyraz, nnJmn1e,l'1.20 Uk.
Nadesłane: przed tekstem 2.6U Mk .. w tekscle S Mk., po ta
ki;t"ie l.ł'O fen. l.a wiersz petitowy (str. ( BZp.)
NekrologI: 1.26 Mk. za wiersz petitowy (str. ł BZp.)

Tymczasem dzi,eje się zupełnie inaczPj. Element urzędniczy przewa~a i tutaj: w najlepszym razie zaprasza si~ na
ławnil!6w osoby oficjalne.
MIanuje ich
przewodniczący urzędu j prezes
sąuu w
jf'dnej osobie. Zdanle :n n~szym hIwni·
k6w powinny prz) najmn iej desygnować
llOoperatywy, jako zwiq7.ld konsument6w,
zwhlZkl zawodowe i organizacje kupieckie
i przemysłowe z ewentualnpm katdorazowym prawem opcji szefa urzędu walki z
lichwą, choć w mysI zasad o są 'ach przysięr,lych o wyborze ławnik6w zadecydo·
wać wi lIien los.
Nale:ty raz wreszoie zrozumieć, it
urzędllik, choćby jalmajgoręcpj tego yragnął nie może w jednej chwili, zostając
ławnikiem, zmienić SWf'j urzędniczej psyche, przywiązanej niewolniczo do przepisu prawa, ua umysłowość sędziego bezstro!lnq, sprawIedliwą, spoC!lądającą na
wszystilO z najszerszc:o PUIllttu widzf'Dia.
Koncopcja !Iomisji kontroli cen w
praktyce równiet okazuje się wadliwq.
,.Przedewszystkiem komisja ta nie posiada
głosu stanowczego, a jej dos doradczy
jest bardzo mał,'go znaczenia wobec sl,ła
du samej komisji. Z reguły wchodzl\ do
niej reprezentanci spo~ywc6w (kooperatyw) i wytwórców (stowarzyszeń handlowycb i przemysłowych) celem wydanIa
wsze ~hst~'ODn j opinji o cenach, ~ądanych
przez kupców j przemysłowców za produkty. Rzecz zrozumiała, i~ przedstawiciele świata handlowego będą wszelkiemi
siłami starali się przeprowadzić ceny wysoltie, powołując się na konjullktur~ rynku. Będą oni operowali całym zapasem
SWf'j Wiedzy handlowej i fachowej, 'pudczas gdy prz..edstawiciele spozywców, jalw
nipfachowcy, nie mogą skut"cznie odpierać ich dowodów~ dotyczących l!all\Ulacji
cpn. Sm leszne np. będZIe, gdy w~ trawny
kupiec i fabrylrant sprzeczał się będzie z
niefachowcem·spo~ywcą o aprawip ustalenia ceoy na w.\roby włóknista Wynik
argumentacji jest wszalt z góry wiadomy.
Pozatem lcomisje kontroli cen nie
mają ustalonf'go zakresu działania. Jak
zresztą 8prawipdliwia ustalIĆ samą C6Dfl '1
Wpżmr prz~ltład, jeden z tysiąca.
Olbrzym1ą - ilość produktów, jak wiadomo, sprowadzamy dzIś z zagranicy. lm·
porterami 81\ zwyklI> pierwszol'zędni kup'
cy. którzy korzystają zagranicq z pewnegl~ kredytu. Przypuśćmy, iz importer taki sprowadza dziś towar z Anglji i. 'nIą·
czając orYi!inalną fllktun~. żąda od urzędu
walid '1\ IiC !ł Wą zatwierd zenia mu ceny
miejscowej, licząc funty sterlingi, po dzi·
sipjs:r.ym ofiojaln\m J.;nrslę ('entral1 d_ewl.z.
U , 7,ąd Ct>l1~ 'ZatWIerdza. W międzyczaSie
jrdoak waluta asza spada; funt sterl.,
który mleslI\c temll kos/,towa! 140 mk.,
dziś kosztuje 164 ·mk. Natur'alnie, lt lm·
pif"c i10maga się od urzędu podwyższenia
cen~ za sprzt>da ż młejsl'own, czego urząd
z t'eguly nie czyni. Wreszcie nale:ty zaznalzyć. it Centrala dewi~ podłu \., ceduł
której oblicza się faktur.y zagraniczne de
faelo prawie [lie funkojonuje, a rynllOwa cetna walut Jest znacznie Wy~SZłl.
Bł~dlJa jest pudstawa 4JrganizacyJua
walkI: ('ały nacisk winien tu być pOlll.
tony na rejestracja towar6w, kontrolę cen
1 obl6t towaramI, by lIie przechodziły OM
po ~l askarsku z łąk do rąk. W hm celu
nall·tałoby ograniczyć ilość kupców burtowych, prze~ któryoh towar przechodzi z
rąk producenta lub importern przez uloteDla obOWIązku sprzeddy towaru t ylico
za pierwotnym raohunkiem oryginnlnym.
W tf>n IJposób miałoby si~ motIlość kODtrolowania jednocze6ni~, (ny towar nIe
idzie na pasek oraz jakie sq zarobld kAtdego l{upca na towarze. To te" cały ci~
~ar akcji antyspt'kdaoyjoej przypadłby w
udziala dzisiejszym '\1yd~ialom przAmydlowo-handlowym.
Tymozl\serD; g!ów~ym filarem orz~ ? u
walld z ltchw1\ J0f!q ~Zl~ wydział wywladowozy, na. l\tól'ym OI~~J grze'.lh plerwoĄ 'todoy ..." pf)st-.lcf systemu pll1tny~b wy-.vh·
IdowcÓw. któr~l' na dod&tlłk oł.rJJt..ljll P.Q·

wien prot'ent od wartości wykrytych to
warów.
,
Ji>ste§my zdania. i~ naletałoby ra
czej oprzeć się i tu na czynniku ol)ywa·
telskim, znieść instytucj~ platnych wy
wiadowc6w, a w każdym razie ich procf'nt
od konfiskat Uniknęłoby Się demoralizacjI słabego pozatem f'lementu urzpdnik6w'
wywiadowc6w, którzy jedyne i najlepsze
miejsce znaleźć 1\inni w policji kryminal·
nej, a nie w urzędzie l\Outroli handlu i
yrzemysłu, a więc całego nieomal
~ycia
gospodarczego l'raju.
'rak pomyśiane reformy zdziałałyb-y
wiele, więcej może, nit narazie można
P!zypuszczać, gdy t zmieniłyuy
one nie
tyllco wewnętrzną organizację Ul z~du wal·
Id z lichwą, ale przedewszystL lcm i 00
watniejsze. wzbndziły zaufanie wszero·
kIch sferaeh społeczeństwa do akcji walki z lichwą
Akcja taka jest konieczna i nieod·
zowna w interesie wielkich rzesz konsumentów.
Aby jednak działalność urz~du walid
Z lichwą mogła si~ rozwijać dalE'ko leo
piej i owocniej, nalety wprowadzić do
niej reformy. Ujęliśmy powy~ej to, co
najbardziej się rzucało w oczy, co było
najbardziej ratące. Dalsze badania i dal·
S7-ą kClt,) kq pOzNJta \\ iamy sp ' cjalistom.
Czesław Ołtaszewski.
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Co komu daje
Deputaty

państwo?

urzędnIcze.

Zarówno organizacje zawodowe nau·
czycielstwa, szkół średnich, jako też rada
inteligencji pracującej w, Warszawie protestowa/y przeciwko istniejącemu w sferach
rządzących zamiarowi skasowania deputatów urzędniczych.
Zamiar ów powstał dlatego, że deputaty te uważane są ' za przywilej określonej
kategorji pracowników, co powoduje niechęć szerokich warstw niezamo~nych nie
korzystających z tego "przywileju".
Deputat urzędniczy za m iesiąc ubiegły zawierał: 2 i p6ł funta cukru, 12 i pół
fnnta mąki pszennej. 12 i p6ł funta mąki
żytniej, 2 i p61 funta kawy, 1 tutkę sacharyny i ćwierć funta herbaty.
Za deputat ten (wartości rynkowej
175 marek) urzędnicy płacili po 40 marek.
korzyść więc,

jaką osiągali

na

r6żnioy

ce-

ny, wynosi zaledwie 135 mk. miesięcznie.
Jeżeli weźmiemy pod uwagQ, że wynagrodzenie gł6wnej masy urzędników pań
stwowych (nie biorąc pod uwagę nielicznej grupy szef6w sekcji) jest bardzo skromne (waha się od 60() do 1600 marek mie·
sięcznie, to przekonamy się, że 6w deputat
jest tylko skromnym hardzo dodatkiem do
niskiego wynagrodzenia.
Jeszcze skromniejsze 'Są deputaty rQ?
botnicze, a mianowicie: 20 funtów mąki,
1 i pół funta cukru. 1 i pół lrnla' kaszy.
Wartośc rynkowa tych deputatów wy·
nosi w chwili obecnej 112 i p6ł marki.
Zarówno więc deputaty urzędnicze,
przysługujące 32 tysiącom urzędników i
Idlku tysiącom przedstawicieli inteligencp
pracujllcej, Jako też deputaty robotnicze,
z Ittórych korzysta pół miljona pracowni·
ków r6żnych kategorji, nie są w stanie zaspokoić choćby częściowo potrzeb ~ywno,
śdowych tych, kt6rzy je otrzymują.
Jedynie deputaty dla oficerów są bar~
dzo obfite; zawierają one: l:ł kilo mąki
tytniej, 5 kilo mąki pszennej, l) kilo mię
sa, 2 kil. tłuszczówt 3 kilo cukru, 1 kil.
strąo7.kowych, 1 kil. marmelady, p6ł kiloitr.
kawy, ćwierć kil. herbaty i 600 papierosów.
Taki depuiat ma, według cen rynkO\
wych, wartość 944 mk. 2" fen., płaci uu1
oficęr za~ ty\lw 120 m.
.
Zaznaczyć prlytern należy zĆ podcz<ls
gdy zarówno deputat urzędniczy, jak d,~pu·
tat robotn:~.:,~ przysługu;'! tylko samemu
J}f!.t;~~1. to ~:łny "erJ.~ cliir,a,':SkJ

ł. f ~

Przysługuje żonie

p

at

Nallczyc'ielom niemieckim por.ostaw~a
dwuletni okres czam do nauczen.la
SIę języka polslliej:ro (zna.1emość t~ge J~'
,
t I ż
zrka będzid im potrzebna do udzIejama
dostaje
za 300 mk. mleSlęczme y e ) w- p"olskl'e,'o,
ności za ile wedlu~ CE'n rynl{owych .za_ ,4ako prz.edmiotu w sz. koła. ch
łaci6bY.
musiał
prawie
2.400
mk.,
t.
j.
8
niemieoki
,·b. c~e~o. 5lą obywatele nlE'mleCP
C\' od władz szkolnych demagajf\. Ni~miee·
mk, dziennie.
.
J
t k
n pro
Widzimy stąd, te ofi~er.ow}e mogą ka. ludność otrzyma n ŻP w p~w ej
1176 na talIą stopę, o której Dle mo,(!'ą na- percji gimnazia t }jrea z językIem wrkł~•t
~ przetlłtawiciele zawodów wy- dow\,m ojczystym, oraz potrzebną 110sć
::ol:n8;:~, ani najlel!iej uposażeni nrzęd- seminarj6w. n.au~zyc!els~ich dla ksztaloe·
.
ń t owi
nia nauczycIeli ll1E'mlecklch.
nIcy ;~ ~e; mi~i!llterjum a\.lrowizacji jest I
2) ił dziedzinie ko§cioła. ewang'E'lie.
sriania. te deputaty ofieerów są zbyt ob· ki.'go: zUpełną swobod'~. po~ ~z~l~deT~
fite f te powinoy bye, zrnniejsz c. ne.
wiary i ~a~.o~E'ń"tw, MUkj rehgJI l urZq
Sprawę tę ma mebawem zdecydować
dzeń r~l1gIJnych.
.,
. ' bt
Rada ministrów.
Gmin! ewan!!'el1clne .WYl'racOl~ \'lO • e
,
oilpowienll1tl ustllwe k(l~cIPlną. k~ora. 1m
da własną eT!!'anizaeję kościelną 1 ustali

oficera,

każde zaś

t ' e li.'. 8t

dziec-

\co dostaje ćwierć deputat,u.
. .
W ten sposób oflcer.żenat.y z 2 dZlecll

' W POISCB.
Przywi Ieje niemcow

się

zarząn }1'lajątkowy.

Dodatki finansowp, placnn9 dott)d:"
funduszów pańąfwo\vyeh pruskich, Tlr~p.1Jak denosi "Dziennik Poznański", mie skarb polski. Lat pipć wolno będ~le
tamierza rząd polski przyznać. l.udnośet : kan~yriatom tpolo!tji pwang"l'liełdp; od~y
Jliemieckiej w b. dzielnicy pruskiej nastQ- wać studja swoje w uniwf"Tsvt ... tach 1111"pujące przywileje:.
mieckich, la inakf,A przy pgzamin.ie będą
1) W dziedzinie szkolnictwa. oso?ne
obpeni bil że prnfl'sorowiA połskl~gO fa8zkoly ludowe i wyr1ziałowe Z JęzykIem Icult"tu ewan!!,pJicldl'go. Po opływul te~o
wykładowym niemieckim. Szkeły te będą czasu odbvwać sie bęrlą studja te Z!lsautrzymywane z funduszów publicznych. dniczn na pohle;m faknltecie ewang-elick!m.
tak, jak szkeły po.lskie. Do s~koły os.eb:
Eg'zamin odbywać si~ będzic w Ję
nej, lub osobnej klasy,. bę '~ą n!em.cy mIeli zyku ojczystym kandydata. Pllst? r0 f!1'
prawo. gdy ilość dzief'} oSlągme hc~b~ 40. bęrlącvm jut w urzęrlzip. poze~ta:VT !!I~
Już dla dzieci 12 jedoeg? .. wyz~anJa z~- piet lat czas\! do nauczema SIę .1~z~ka
pr wadzi si~ naukę rellgJ1 w Język.u oJ- pnlskit>g'o.
W g-minllch pwa~!!~It~I; lch
czystym. ~iemeom. będZIe przy~ługlwalo będzie się odbywała pastnryzaeJa w Języ
prawe zakładania l utrzymyw~nJa szkół ku ojczystym ich członlrów.
prywatnych w zastosewanlu SlfJ do przepisów pa.l\stwowych i po..d nadzerem władz
łlzkolnych.

Obrady Sejlnuc
Wrażenia

ogólne.

poząilane,

(f

zf

p
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żony obecnie w izbie profpkt dotyczy tylko
doraźnej pomocy dla bezrobotnych.
W dalszym oiągu swoich ~ywod6w
stwierdza sprawozdawca, że wyp!acnne obec·
nie bezrobotnym zasiłki nie maJą 'podstawy
ust:lwod!l.l\'czej. Przedłożona obecnie ustawa
ma zapobiec temu brakowi. Mówca oma~Vld

ministerstwa celem zorganizowania opieki
nad duchnwymi i kulturalnymi potrzebami
rebetników.
P. H e r t z imienif:'m klubu chrze~ei
jalisko-narodeweg-e robotniczego zasadni'czo jest przeciwny ratyfikacji, gdyż
państwo -powinno postarał się o zatrudnienie robotników \V kraju.
P. WoźnIeki w imieniu PSL. OŚ
wittdez&. te ia.kkolwiek jego stronnictwo
jPst prz ~ ciwne emj~racji: to jedna~ gł~
SOWIl.Ć będzie za. emlg'rac.Jl\. gdy t nl~ WI'
dzi innej dregi, a.by robotnikl)wi dać zarobek i ur;!lr-onió go przed głodem.
Na tf:'m dy5kusj~ wyczerpano i przyjęto projekt ko.nwl'ncji wraz z :e1.OIu~j~=
mi. Przystąpiono do sprawozdama kemlsJI
ochrony pracy w sprawie
ubezpieczenia robotniczego.
p, G ł ą b i ń s k i w imienin komisji
bu dtttowej proponuje odrof'zenie sprawy
na kilka. dni, gdy t komisja bodźetowa
musi zaiąó stanowisko. zwłasztz~, że komisja och rony pracy w ostatniej ehwili
poezynHa zna~zne zmiany, podnoszt\c znacznie stawkę dla bezrobotnyeh.
P. Z i e m i ~ c k i sprzeciwia. si~ od·
roez~niu, stwierdza ąe, te eprawa dojrzała
zupełnie do decyzji sejmowej.
'
W głosowaniu wniosek posła Głą
bińskiego odrzucono 1l?4 głes.a.mi prz?ciw
111 i przystąpiono do dalszej. dysk~sJI.
Sprawo.zdawca p. Żutawskl stwlerdza,
te Polska jest jedynem państwem w EoropiA, które nie. po.siada. ubezpiec~enia społe
cznego. Nsjgorze) przedstaWIa Il" ta !!prawa
w byłej Kongres6wee, gdyż w Ma!opols?9
i Potnańskiem istni~ją t. zw. UbeZple6ZeOll\
€ld wypAdków. W. Ko~g~esówee . ~ieJUa ich
wcale. To się mUSI zmle0l6. KomiSJa ochrony
pracy postano.vila wez\vać rząd do wypeł
nienia dekretu z dnia 19 kwietnia, który to
dekret spraw~ poniekąd. zalatwla. S~ra~a
ubezpieczenia od .wypadkow przed~tawla s~Q
ile a istniE'iące w tej mierze prolekty nIe
zo~tały dotąd wniesione do. iz~y. Wi.elką donioslosć posiada sprawa ubezpleozenla robotników na staroM wobee plebiscytu na Słą
sku i na Mazurach. Sprawa ubezpiee~nia
od braku praoy jest bardzo trudna. przecUo-

azeby ta sprawa była uregulowana i nie zalf>żala od prawodawstwa
tylko tego kraju, który przyjmuje do sie(Tel. od naszego sprawozd, sejmowego).
bie naszych wychedźc6w.
Na posiedzeniu wezorajszem najba~
Mówca. wyl{azuje następniA ni/>ści
dziej charakterystycznem było !!łosowanle
słości i róźnice istniejące mi~dzy franw sprawie wnrosł<u zwią7.ko ludowo-narodowego o zniesienie ogradczeń swo· cuskim a polskim telrstem kenwencji j
hodnego nabywania ziemi prz(I',I; gospo- wylICza różne braki :tenweoeji, Z których
to pewodów pesłowie seeia\Jstyczni gło
darzv włościan .
. Związek 1udowo-muodowy był prze- sować będą przeciw ratyfIkacji układu.
konany, że tym razem zyslia większo~~ Dalszym pewedem jest to, te taicie ustadla projektu, który winien był przy~asc wy mają warto~e wÓ\fc.zas, ~dy sl! nal~·
P1DfrDurodD.
życie wykonywane, soc/allścl zaś nie maJą
do trustu pewnej części grup włoścIań
zaufania
do ouecnego rządu.
Berlłn,
30
października.
(P!T)."Taeskich. Jedna l;że nowe centrum, tworZc.1ce
P.
B
e
j
a
n
e.w
sit}
wskazuje,
te
li!:licbe
RUlldschau"
nonosi
11
Amstprd8.lDu:
się w Sejmie, wytrzymało prób~ i więk
emigracja jest złf'm, że jednal~ \V cbecnpm
Times" dOllOSZą z Helsiugfol'su ped dat q
szość złożona z lewicy i tego centrum,
paździ p rllil;a. Na trulIcie pieŁrogredskirn
DazJo'ść '1'nioslm odrzuciła. Enludecja położeuiu jest to zło k',nieczne. Wobec
niemożnoścI zatrudnienia wszystkich rona lluji Krasne Siole - CarskIe 810ło
znalazła się l tym razem, zarówno jak w
sprawie Skrudli!t8, w świt>tnpm odosob- botnIków w krótkim czasie, musImy si~ Szora-LizlllO' (1) trwają ciąg-Ie ,aclęte
nieniu. Na ]a~ach -ZWIązku ludowo-na- zgodzić na to zarządzenie kenlecznie i walki. Biala armja zdobyła Lizillo. Jude.
fl1CZ u~aJa sill na brak środków transporrodowego czynjono .pod adre~em najb]iż skorzystać z otflrty f('ancusl\lE'j.
Stronnict\ve
mówcy
głesować
b~dzl8
towych.
sr,yeh sąsiadów z Zjednoczenia narodowo. za wuieski em rządu.
Judowego ostre j gorzkie wymówki.
Mówca zgłasza w końcu rpzolucję,
Na czele tej ostatnif!j grupy stOI
nB półnOtY.
wzywa.jącą
rząd, by zaopieliował się je~
Jlrzeciet, jak wiadome. były burmistrz
Bazyleja, 80 październIka. (PAT.)Łedzi
ill~. Leopo.l Skulski, Ittóreg w cami polSKimi z armji niemieckiej, zuaJ,,'Radjo" doncsi: półuecna·zachodnia armia
.
swoi~ czasie endecja wysuwała, jako dujqcymi sią we Francji.
P. M i c h a l ak ws!e!lZuJe na brak l'Osy]8!la zdobyła w cit}g'u estatoich 8 dni
kandydata do teki ministra spraw weopit>11i
ze strouy rządu, nad robetniltami 9.000 jeliców. Porty Alel(saudrja i Katawnętrzllyeh.
Słusznie więc leaderzy endeccy w SeJmie mogli pod adresem p. w I<raju. W kraJU znalazłoby si~ bardzo rzyua bclszewicy od ... brali z powrotem.
Skulskiego. zawołać: "I ty, BrutusiE', prze- dute pracy, gdyb)'śmy umieli ją zorgani· Ang-iplsłt8 fleta wdarła się de kanału południowf'g'o i rozpocz~ła ostrzelIwanIe
zewać. Ko.nwAncja, o którp.i mowa, nie
ciwko. mnie'l".
S. G.
zabezpiecza robetników przed wyz)·skiem. Orauleubaumu i Peterbofu.
Gdybyśmy zamiast emigracji zaczęli w
Polsce na aze['szą skalę roboty publICzne
OłeDlJwa
nie pot.rzeba by było emi~racji.
Rewel, 30 paź l~ierDika. (p. A. T.),
KlUI) mówcy wypewlada się stanowHa.ns.
Z gł6wnf'j kwatery Denikina do·
l'unk pierwszy porządku dzienn~g~ czo przeciw wysyłauiu robotnik6w do noszą pod datą 22 b. m. o ołenz)'wie rozFrancji.
dzisj('jszf'go posiedzenia t. j. spra\\ ozdaI,oczęt.-j na calym froncie w kierunku
nie prezydenta ministrów e sprawach
P. ks. S o b 01 e w s k i oświadcza się l1a Uamyszyo, podczas l(t6rej znieSIono
liarrraoiczllych odło:1;eno. na ż}czenie ItO- w zasadzie przeciw wszelkiemu wycbl.dź wiele SIł nieprżyjacil'Jskich i wzięto wiemisji wojskewej I zagranicznej. Przysb\- twu zagramcznemu, albowiem praca na· lu jeńeów. W kleI'UnllU Brjańska zniesiopieoo de ratyfikacji konwenejl '1, Francją szego robotnika pewinna być zutyta w no 2 pulki bolszeWIckIe. W kl('ruuku na
w sprawie ernilłraoji robetniczej.
kraju, ze w~gJlldu jednak na. obecną sy- Mohylew oft'UZ.yw8 posl~~uje Z SIłą. Sztab
Sprawozdawca ks. K a c z y ń s k i tuację klub jego głosować bfJdzie za U·
generała Petlury zmuszono do ucieczki.
stwierdza, źe emIgracja w Polsce była mową·
objawem niemoralnym, mimo to jednak
Wiceminister Pryster stwierdza, ~e
obecna konwenoja .jest ItoniecZlla z po- emigracja jest już i tak rzeczą przesą
wodu bezrobocia. Rząd frallcuskl zapew- dzoną, albowiem w pral{tyce cdbywa się
(Tel. wł. "Głosu Polskiego")
nia robotnilcowf polsluemn zapłutę równą
ciągle de Kiemi~c i do Fran,·ji. WlcemiWiedeń, 80 października. DziennIk
zapłaCIe robotnillów miejsco.wych tej samej katE'gorji, UbeZplE'<l1.a ich do korzy- niskr omawia przebieg rokowań z Fran' "Der ~Iorgen" donosi:
.Misja ukralńslia w Londynie wysto .
stania z praWOdawstwa o echronie pracy cją, stwierdzając, że ~tatecznie udało się
uzyskać
od
Francji
ustawodawcze
równosowała
do anglelskie l: o ministerjum siJraw
1 zabezpiecza przed wYz., sldem, przyrzeupra\\nieoie naszego robetnll(& z robotnika cplel(ę nie tyłl(o kentraktewym, ale i
I;iem francuskim. U1\ład ten nie jest ide- zagranicznych notę, oświadczającą, że kontym, którzy saltlorzutnle do FI'3ncji si~
allly i rząd polski niechętnie się nań zgo· flikt Ukratuy z Dpnildnem nie zmienia w
udadzą. Rząd francuski daje prawo kontralltowania naszyeh robotnllców pansh\'u dził, ale w SPI awie tej uczynił wszystko, niczem stosunku Ukrainy d., bolszeWIków.
co bylo można. Konwencja wyraźnIe za, Nota. o§wiadeza, że Ukraina nie zwracała
polskiemu.
Homl!!ja zaleea zatwierdzenie tej strzega, że roboinicy nasI we Franeji ko- si~ o pomoo do Niem l 6 o. , W I!olicu misja
b
kenw@noji, a urazem propenuje rezolucję, rzystać będą z opIeki przyznanej prz":&
ust1:lwodawstw& wewnętrzne ebu zawIera· ukraińska presi rząd &1Jgielski, y przywzywającą rząd, aby wJmógł na rz~l<1zie
fraucu810m dostarczenie naszym roootni- jących ~mowę str~n Ponadto. b~dą wyd,a: czynił si~ do' jat! najsz) bszl'g'o załatwienIa
hm zneśnego mieszkania, żywności j ne speCjalne przepisy. RekrutcwanIe, cz,.h kontliktu Ukrainy z Denikinem.
opJeki Jekarslliej.
kontraktowanIe robetnlków przysługUje
••
Na ruocy układu nie objętpgo ken- tylko państwowemu ~rzędowi ~ośreduiq
KaukaZIe.
twa pracy. Ponadto rząd polskI poczyDl"eocją zobowlqzał się rząd francuski
speC jalne kroki, ażeby l'obotOlka naszego
Amsterda!D. aD paź ~l zlernil~a., (PAT)
'.TpJaeaĆ nl8Zjffi Lvbotulkom uh.. hchowjm
. do i2 fraullów dzieuule, tacIJewym 12 na eJlllgracji zahezplecz;ć przed wyzy.· Z froutu annJl kau:.aslw'.1 stoJąceJ pod
.() 1'1 dZiennie, iii cU5;'\I potr·ąell.t bęJ~It'l kiem. Wkrótee przedło~oDl b~dzie lejmo· ł'ozkazawi J.:enf'rala \\ nwgJa, dOllOlZłl, te
projekt o stworzeniu instytucji .tacht po.uoąła IIQ u/HI. o ~O mli DlIptLÓd •. Ub...
~oDoje 6 iran kó w na utr~ lwauit;>.
P. p e r i ;LaZllcza, :1;0 w obeol!Yc.h dla ił raw w ehodtczych. AtłCU ci b~d, cni. ątoJłl odd&iały Vi Ul pótuoo Gil Oar do kODsulatów polakleb,. ryCIU, raSie
1,5QO Jeuoów. 4rmja
~1łrll-llkaCb t)!k .) C~ęi;Ć r,j).'lltl',kf) .... ;:t!&j.
zadaniem
10ll
będzie
ozuwa6
nad
ubl'·
Itoj,u
Ad
Do«om
~(.IQ~ęła
oteUll' \\"~.
ijQje pru, w VI";''': .. ;, -,
U',:l.u.~. Vł ił
pJeoze.niem
robotnik6w
od
"Yllska.
loJ
.iaJ$
na
llnh
k·oleJow,
P~t.all" _. Kl'
'laAe.~~~1ł
t. \\ t. t, l ii ttr~'O jeQ
. eJfJ~n,I'J
'nadto ~SłjJl~_ @ . .F~tA . ~QmoCD.il;l · 1Q.w. _.... t.:J.ozOłOl.. .,zd.o.!.l,;yla" SM ."1. 4\,.6.. N~

po.szczególne postanowienia ustawy,. ktnl'S
dla miejscowości mniejszych propo.nuJe za: ,
sił w kwo.cie 4 marek, dla żony 2 mat'ln,
na kaMe dziecko 1 mark~, razem nie wię
cej niż 10 marek, W miejseowośe.iacb więk,
szyoh i eentraoh przemysłowych Od~O~M
cyfry podniosą się o 5 marek, 3 markI l 1
1Dark~ a Dajwvie.i do 12 marek. Okrf's m!lksymainy, przez ~tóry można. pobierać znSI.
łek, wynosić może 26 tygodm.
.
Pc przemówieniach posła Gdyka 1 Ma
iewskiego dalszą dysknsję odroczono, poczem przystąpiono do wniosków nagłych,
wśród których zn:otjdował się wniosek nagły
p. Czapińskiego w sprawie klflSki aprowiz~~
eyjnej w Malopolsoe j. na Sląsku. Naglo&c
wniOsku uzasadniał wnloskodawoa w o.bszer·
niejszym wywodzie.

.

·P. G r a b ~ ki zazn!:icza, że ~hocl ,a~
nmeh'wow8me i sfermllł<lwa.nie wnlflskow
~o\'l'i~no sliłonić do głosowania 1 ·rz;~I· lW
wnjo~kewi, to jednak slroll~jctwe ji'go •
!2'łosować be·1zie
nagłośelt\, ~bJ rOll'
krl'ślfc: !tonif:>czność niezwłocznej pemooy

"*

rząr1owej.

Narrłnść

wnio$ku uehwtllone.

w imieni,u P. S. r..
wnio!!kn o powtórzpnil" wpzwania rzl1du, aby })l'zpdłvtył pro·
jf'kŁ 1Jstawy {I roz,!!'!ą~ie~eniu kompetencji
miuisterstwa Zdl'~)WIa.l mlnj~tf>rstwa (lcllronJ prlley 'Pi r'lziale opiele! społeeznej. Na·
O'łośe wniOSKU I sam wni09('k uchwaJnT10.
t:>
P. S Z Y m h o r S k i uzasadniał nardoM
wniosków zwill,7.ku Indowo narodowego w
sprawie zniesiE'nia ograniczenia s\"obodnf'!'
go lI!łb~' 'WaTlia zipmi pnf>z goslledar~y
wlo~eiian. Przt'ciw Ul\g}ośei l'rzt>mawlal
p. Stilpiński. ~a~łośe o1rzucono, wniespk
sam odesłano do komisji rolnoj i pra,
wnieZf'l.
Na tem l'osfe~zenie 1.:aml'nięto, następne we wtorek o godzinie 4-ej pep o
p, W o i n i e Ir i

\lza~a.rlniał

nagloś6

łudnill.
-9

Na ziemiach dawnej .Rosji.
Ubram

połu(hliowy wseh6d ~d Moslrwy ~rmja ').~.
D1kina zmuszona została do cofnIęCia SIę,
przez co Orzeł wp.adł w ręce belsze·
wików.

lapcuia a Bosia.
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Amsterdam, ao

Sukcesy bolszewików

(Tel. 'Własny "Głosu Polskiego")'

Paryż, 30 października. v.:ycbodzą~2
tu dziennilc "Slcwlanskaja. ZarJa" podaJ'!
eiellawe informacje o reprezentacjacb ro·
!!yjskieb w Paryżu. Jest ich cbecnie aż
pIęĆ, a mianewicie:
1) delt'gacja rosyjska na konferell~
cji pekojowej, sllładajqea si~ z Sazono\\ 8;
CZiljkewsl,iego, ks. Lwowa, Maklakewa I
SawID!<owa;
2) WOJskowa misja rosyjska przy gen.
Foehu, w sklad której wcbodzą geuerało
wje-Szezerbaczow i Pogulajew;
8) poselstwo rosyjskie - Makłakow
i BazyJjl;
4) konsulat generain! i .
ó) kaucelarja specjalnt'j rad)' poli-

tycznej, któl'ą twerzą przedstawici~le
wsz)'stkieh stl'onnictw rosyjskich, pod kIerunkiem Szebunina.

Ukraina a Denlkiu.

Walki na

wi

przYd~ieJeni

.'il\łti

(PA T).

PIet reprBzenta[ji rolJIski[b w Paryiu.

Oeniklol

Frzebleg posieDlenia.

pa:łdziernika.

"New Jerk Herald" denosi z Om~k3, ze
JapMja zdecydowała sie wycofać Swe
wojsko Z Syberji, e ile tego zaZąda Rosja.

Ingll[J nB lIfwle;
Ber1łn,80 paź.dzieruika. (PAT). Radjo
pozn. ~Taegliohe Rundschau" ~?nosj z
AmsterJamu [la podstawie infermacJI otrzy·
manych od delegata litewsl{iego z Londynu, te angielski gen. mIljor Eresier został mianowany przez rząd litewski generajem majerem w litewskim sdabie generalnym. Odjedzie on w tych dniach na
Litw~ w towarzystwie kilku cficerów angielskich.

łfielcJ

nad B
JIfykI8m.

Berlin, Sf) p8lłdziernika. (PAT). ~Tae lielHt Rundscban" donosi po.d datą 28-go
g :id'
·t
W krajach Dadbałtycklch

~~eżz~e!f~ <:iarczki
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oddziałami
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R d
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Iml w o!~ ley. a ~IWJ ~ '·b 'toda e
w K~ólewlj~ dZIennIk to reJC ~l . P kle J \~
te ~1!l~J. Jelle~6k' WOJ:ka DI emleo niejt:t
kra/ ,ach. nldbatt): IO:l oJ rll~U J" '~ra rCl~
Z ~1(>Jftleo. ~.JIJ •• , ,rle {orno
d'.TJikl.. ormJI ca.'hodDltj
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października.
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IiteY"!$kUa~ ało~uski.

pod Dźwińsklcm
tJieprzyjaciela. przepra!lelllA .i~ pNeZ Dzwin~ pod osłoną arty.
rjl lOotltły przez llGSZe oddziały udaremone. Pod Bobrujsldem i nad Ptyczą silna
IiJ&ła1Dośd patroli wywiadowczych.
};A óduinku

p6łnocnym

JrrMlaw1:Ą próby

Fasoni

.oł)'ński.

!p6j.

W zast szefa sztabu generalnego
,

Hałtcr pułk.
-;&-

('l'el~.

ud nłłBZego spraw. sejmowego).

POJnyAIY1i tranznkcja ze SzwnjcnrJq.
W kulanrncll sejmowych informowali
nie wnzor~l, ~e minister skarbu, dr. BilIń
l} pl"ltlpro\fndził nader korzystne dla PolrolwwfJuJn zo 8zwl~lcnrią. Polska dostnr-

r Szwajclll'!i

ropq naftową, którą Szwa1rio zabi"IZ~ we własnych wagonachstornacb. Nt\l~~lJoM zo. nią otrzymnmy
alomlast " wlliucie szwajcarskie1, ,. j. we
'Mb.

ZmIany w prrcdstawlclelstwacb za-

grali icznycb.
W kr6tkim (lza~le spodziewane jest
wolanie przedstawiciela IJolski w HnndzEI,
,Ludwika Wlodka; .nastQPcq jego mn być
Okqcki.

Do .Argentyny, lin rui{\Jsce hr. Ironwe(!go Orlowskit'go, któremu r2ąd tamtejszy
mówił ukl'el'tar.ji, zostanie wysłnny, jako
.seł, szef depat"tnmentu winist.erjum spraw
granic1.oyoll, p. BotonI.
I{rąią pogłoski, ~e wkr6tee nnsttlpl6
I zmiana w Rkł:lJzie Msze! delogacji proizorycznej VI Berlinie. Na miejsce dr. Wr()..
ewskiego run lostllć wysłany p. Olszowski.

l

Powrót SC:dzl6w-utrraHic6w na

s'tano w15 ku.
WozomIszn (ozwartkowtl) lwowska "Gata wieozorna" przynosi wiadomo{;ć, te lf
latnich czasach B(!dzio IV je-ukraińcy w Gilcji Wsrhooniei poCZ(~li sklndlló przysiQgQ
bow~ i obeJmowIl6 8WO sl.nnowiakA.

l komisji sejmowych.
Komisjn adminłgtra.cyjnn w obccno§ci
11egBtów dow'ództwn ~and a rmer.ii i rad
nowych ziemi gl'odzicńsklE'j, wileńskiej
mińskiej wysłuchała referatu komisarza
cm wschodnich O~mlOJowsldego O sŁo·
nkach admiuistrnoyjnycl!, gosp'odarczych,
~lityczuych j wyznaniowych lla ziomiach
schodnich. Referat oparty był na. szcze~Jowrch cyfrach, a oceninjąc poroyślRie
an polityczny, wykazywał nledomagallia
spoaarcze. Przy racjonalnoj metodzie
osl.Qpownnia i przy zastosowaniu dalekoącJch lnwcstycji, kraj mo~e slQ st ć bo'
t!ID źr6dłem dobrobytu i docl.lOd6w,
laszcza przez ro~wój przemysIu drzowego. Na pytania, wysto~!Owane przez poOIV dawali
wyja~ldenia }toru1sarz, oraz
nedsŁnwiciele ziem, którzy pr~y tE!j sllo~bności wyłuszczali potrzeby kraju.
. Dyskusja Ifad sprawozdaniom odbQ,le się na zebraniu następnem.
. Komisja komunikacyjna przyJQ}a ilo
ladomoścI i uznała za odpowiedui podział
anOfazowy znpomogi dla kolejurzy b.
ongrc86wki. Uchwl\lono 1mBt~pnie rf'ZOcję na wniosek posJa Itnjcy, wzywajqołł
ąd, aby traktownł pra~wnlków ll:Olejoreh pod wzglr:dem aprowhacji w pierw'ej linji poza wojskiem i llosła Mora.-

l

~e\18kiego,

aby

rząd udzielił

potrzebnej

Warancjl kredytowej lub kredytu handlo:go ol'ganlzaojom spo~ywczym pracowniow kolejowych W kwocie wystarczającej.
Komisja rolna zaj~owala si~ ceną
l~łac~ną przez woJsko za konie z nadunamI Wtej dziedzinie gO!~po~arki., Rera~y w tej sprawi e oddano p. Mar)1skion l Poniatowsltiemn. Następnie o·bradoano nad wnioskiem p Poniatowskiego o
,lznaczenie 50 miljoDów marek na dota·
Ję funduszu osadniczego. Kredyt ten nl~waloDo j()dnogło~nie, pró cz tego nohwaIDO 10 miJjonów na llOpaNie
przedsiQ,( tstw budowlanycb, mającJch ubtwi~
g('Spo,larowanie. \\ iQkszości:\ 18 glosów
tleclwko 5 przy wstl'zymaniu siQ fi poÓw o~ glosowania, przyjęto w gloSIJWGu 1Jn!enuem ustęp dotycząl'y twoJ'7.l'nla
zeszeń celem wspól nego nabywania i
tazlerżaWlunia, podzialn ziemi uprawnej
o prowadzenia wspólnej uIn'aw)'.
' Komisja przemyelowo ·hr.nclowa ol)!'fto\\'ala w dnlszym C! ągll nad proje.ktcm
lU\\y, o 8 godz. dniu pracy,
'
,r' Komisja ochrony prany poc1duła rewizjI
fo~lekt ustawy o doraź nej pomocy dla bezbotnych \V związku z wniosi:iem zgloszo1lll. Na wspólnych obradach kumisji ochA:r

~
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prney i roM t publicznych uchwalono
Środek radykalny, wypróbows;;y, niepodniesienie norm zapomogowyoh dla miast
drażniący skóry, nieplamiący bielizny.
wiQkszyrb, a nastQpnie przyjąto szereg poWciągu kilku dni .. ,uwa śwlerzbę bez
prawek do ustawy o knsnch chorych, proD r . 'M'ARK. USF.EJLDA
śladu. tądać we wszystkich apte!tach
ponowanych prze? referenta p. Waszkiewicza
Ordyn. Waraz. Szpit. MleJsk. na Czyste
I składach.
171-2
i ministerstwo pracy.
Komisja l""iwnicza odbyła zebranie, na
SJdarł główny na Łódź: Leopo~d BRISCH, PrzeJazd J\~ 30.
którym ks. St::> rk iewicz poruszył kwestją
~----a.-----~
amnestii ola wlościan, ldórzy bezprawnie
zabierali drzewo z lasów palistwowych. Szef ludność Rjeki wypowiedziała się za
Wobec tego oebwalono wysłać do
sekcji dr. MUller oświadczył, ~e amnestIo. przy~qczeniem Rjeld do Włoch. Z marsZałlt8 sejml1 f prezydenta ministrów
jest iu~ ndzielonn dal<retem z 3 lutego b r.
depeszE2 treści n8stQpu.illcej:
a pan Makowski imieniem ministerstwa rol- lO,DOO upraWnionych do głosowania
"Zebrani przedstawiciele robotni..
nictwa dodnł, że rZt\d gotów iest w razl.4Jh oddało glosy 7.150, z tych 7,150 za czych stow. spo~j'wc6w wI:łp61nie z przedwyjqtkowych 'uwolnić tych włościan tak M od aneksJą·
stawicielami magi str9tu, wobeo g-ro?ąceJ
płacenia odszkodowania, o ile dany czyn wymiastu katastrofy z powo r!o głodu, panuwolany zostal rzeczywistq nEjdzq. Dalej odj~cego w mi(!ście, domagają Sie usrlilie
była komisjn ogólną rozpra.w~ nad projeknatychmiastowego rozstrzygnięcia przez
tom ustuwy o powolcmiu prawników do
Sejm ustawodawczy kwostji aprowizacyj-o
W
słowach.
BIIl~by. wojskowej. Stwierdzono, ~e sądowni
nej, w interesie jt1~ llietylko społeczeń
ctwo w byłem }Cr6Jestwie nie lDo~e odstąpić
- J aponja rokuje z Anglją o wznowie
stwa ·lol'all1f'go, lecz W imię rorzqdl\u,
nie 8ojUSZU. .
~adncgo z sędzi6w i ~e ciężar ustawy spadbezpieczeństwa j całości państwa naszego.
- Władze ameryknnskie zabronIły wyn' na wyłącznie na Mnlo{)olskę. Na wnioPól miljonowe miasto, nalety zaosek pl"lewodniczqr,ego zażądano wobec tego lItawiania oper niemieckich.
patrzyć w cbleb na okres 3 tygodniowy.
- Król Albert belgijski przybył do Producenci ociągają się z dostawą, do
od roinisterstwa sprnw woiskowych, nby powoływało do słu~by przy sądach wojskowych . Waazyngtouu.
czasu zdecydowania tpj sfJl'awy przez
przedewszystkiem tych prawników, którzy
- Ul'agwaj ratyfikował traktat z Niem- Sejm".
cami.
Idu~ą w nipprawniczych oddziałaoh wojskoDnIej uchwalono zwrócić się do ma..
wych. W końcu uchwalono ostateczny progIstratu, zgodnie z wnioskiem .komisarza
jekt usta.wy o rekwizycji mieszkań,
Sarnborskle~o, o wyjednanie od władz
woJSkowych pew.nei ilości samoc!J.odów w
celu przewozu zboża z powiatów, odległyoh od miasta Łodzi.
(Telefonem ' od naszego korespon.).
Z powodu ltolosalnych strat, jakie
Po fiJigranQwycb, stylowyclI, Ol{ry- sprawia kooperatywom, jalco robotniczym
Wiedeń, 30 paźrlziernika. (W. B. rr.).
tych patyną "Spazmach modnyeb", ode· instytucjom rozdzielczym, Diedostarczanie
"N. Wie ner Joul'nal" donosi z nudappsz- grano wcz..oraj w Te ... trze Polsltim na- artykuł_ów ~ywno~ciowych, kooperatyści
tu, i~ Bir Clark przyjął na audiencji hr. wśkroś reaJistyc~ną, nawskrod naturali- postanowili żądać zwrotu strat, w stosu nJuljusza IraroJjl, VaSZ OD} i, IIablka I in. styczną, ultra al<tualną sztuk f) Bernarda lm do Hości wybranych towarów.
polityk6w "ęgiersltich. Politycy' ci od· Shawa p. t. "Major Barbara".
Na .liOnferencji, wydarzyło się zajście
nieśli wr:L~onie, I~ Clark pracuje llad spraJak Z\\ Jkle Shaw śmiało i bez cera" następuJące:
.
wą powstaula gabilletu ItOalicyjopgo, Itt6·
monji, choć uievvidzialllle, jrąsa i wypoI~ ooperatysta Baumgarten, z "Bundu·
ryby reprezentował cały naród . PonlewU wiara ostro i jaskt-awo swoje poglądy dożył wniosek treści lJ8stępOjl1cej: "Zesocjaliści nie chcą wejść do I!abitlotu
społeczlJo,
:Motnaby bjło uczynić to ml)- brani przedstawiciele kooperatyw i magiFrlOdrichn prZf'to llrawdor-od()bnie przy- ~e łatwif'j nie w forll1ie sztuki' seeniezuej, stratu stwierdzają, iż z powodu szltodlistąpi się do utworzenia nowego rzą lu.
w ka:tdym bądź "azie sJucllotlo wczoraj- wej polityki aprowizacyjnE'j sejmu i ,rzą
Steranyi i Szpgooyi otrzymali wezwanie szej premjery zwielkiem zainterpSo\\aniem. du. obecnego, ludność robotnicza miasta
od CIarka, uy wypracowali memorjal o
Gra zespolu z p. Kamińskin" BM· Łodzi, stoi pod groźbą formalnego głodu,
czą, Jaraczom na czele, oraz
dekoracje że koopel'atywy nie maj::} ~ad nego wpływu
nowym rz:\dzie.
Drabilta
stały na z\'\'ykłym, a więc wyso
na politykę rządu i sejmu i są wobee tej
WIedeń, 80 paźllzierniko. . (P. A. T.).
lum,
poziomie
alt)'stycznym.
Dyrektogroźnej
sytuacji bezradne, zebrani WZyAustrj'jaclta centrala dewiz z 29 paździer
nil,s. Amstprdarn 3 " Berlin 3.75, Zurych rowi Szsfmanowi za wysoltie aspiracje, wają wszystkie czynniki, zajmujące sią
18.70, Chrystjania 23.90, Kopenbaga 22.55, które znać w doborze sztul{ i starannej rozdziałem chleba, jak kooperatywy, maMarki w ban(cllotacb · S.74, Leje a.05, Le- wystawi", nale~y się specjalne Uznanie gistrat i przedstawiciele państwowego
St. Lo
urzędu zbotowego i min. aprowizacji, wywy 2.75, Banknoty szwajcarskio 871,
jaśnią
obecną sytoacj~ za pomocq odezwy
.Francuskie 11.50, LiI'y O.GO, Banioloty an l zrzeczenia sif) swych obowiązków rozgielskio 400, Dolary D7.50, Ruble carslde
dzielczych do tego czasu, ' leiedy rzqd 'za270, Sztokholm 26.~8.
gwarantuje pewną ,dostawę mllld".
ny
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PremIera wTeatrze Polskim wWarnawIe.

z nollfykI weuierskieJ.

Łódź.

-

(Kor. "Polonja.").
WIedeń, 80 ' pd!lziprnika. "Neues
Wianer J ourll81" donosi: RUI1IUnja zawiadomiła p.ntf'uLq. ~e \1wa?'a za konieczne
ustq\Jien~o wągierskjrgo gabinetu F : yderyka 1 utwor1.e!Jif' rządu koalicyjnego dla
zapewnienia spokoju i pOr21l\dku w l!roju.

nie bedzie katoIfckiej monarchii nHddnnal~ł(iei.
Monachjum, 30 paź " ziernika. (W. B.
Aroybisltup monachijski dr. At1\habor demeutuje donil?siellie "Tem(ls", te
Szwajcarja w porozumielliu z Watyi. anem
cboe stw'-'rzyó monul'chję kato\JC.kq nad
Dunajem. Dziś sy~uucj8 jest talca, powiada dr. .A., iż opmja wierzy najbardziej
nonsensowym pogłosltorn.

K.).

Ambasa~or

niemie[kl W Paryiu.

Ljon, 2g'pa:idzierni!ts. (PAT). Ra~jo
pozn. Reprezontant Niemiec w Pa"r żn
podaje do wiadomości, ttl rząd niemiec\ti
mianował sw ym przeustawicłelem w Pa.rytu hr. Broekdotff Hantz8ua. Do czasu
przybycia· paua Brockdortf Ranhaua do
P8ry~a sprawy załatwiać będzie osobiście
pan Ton Leranar.

HI toay W iondjDte.
Pary t, 80

październilra.

(W. B. K.).
Paryskie wydanie .. DnlIy Mail- do~osi na
miejscu naczelnym, it grupa anglelslca,
ldórej zale~y na przywróceJliu stosunków
z Niemcami zvroloje I{onfer(>noj~ do LondYl.n, na HÓlą b~dl.\ zaproszeni delegaci
ni'o:niccoy i niemiecko-austryja.ćcy. Ze
strony Austl'ji pojarl q na Iwnfrreno.if):
dr. Bauer, EllenuogPD, Larlmasch, Wio~er i in. Konferencja zbierze slQ najpóźniej " listo:palia.
Berlin, 80 października. (Tel. wł.
"Gl. Po!."). Według ()onif>!3iua niemiecltioh
zaproszenia na zjazd do Londynu wy szl1
(id komitotn dla zwalczania l;lodu w EuI:Qpjo.

la

pilyr([IGilI~m RI~ki ilo Włorb.

BERLIN, 20 paźGziernika. (PAT).
Według g~osJ.w ludnotci oddanych
,~,tr:3 . ~:vborauh do ra<ar miejskiej

PrzeWOdniCZący Wolczyński odcz)'łał

powyhzy wniOSek, zaznaczając, iż ponieważ gOdzi 011 przeciwko instytucjom rzą
dOWYm, uie poddano go pod glosowanie.

Narada w sprawie aprowizacji

P. llnumgarteo, jako wnioskodawca, za-

Łodzi.

Ont>gilai, o godZ. 4 popoł., w sali
Rady miejskiej przy ul. SredniPj M ]4,
odbyła Sią druga konfE'reocjl\ aprowizacyjna przedstawicirli kooperatyw i ma 'nstrat u Przewodn i cz)'ł dyrelttor wydziału
zaprowia 'l towania, Wolczyńslti, pióro trzymał Tadeusz Lauterbach. Obecni byli
delegaci l\Oopt'l'atyw łódzkich, komisarz
aprowizacyjny Samborski,. Iderownllt pań
st.tl'owego urze:du zbuźo\rego Szymański,
dyreritŁoI' komitptu rozdzialu cbleba Lubir:ńs\ti, ławnik Katfal1ke, vr'zedstawiciel
urzędu walid z lielnvt} p. Llbl'l'man i inni.
Przedowszystkiem prza ,1 stawlciele ltOopertltyw Birenc\\ajg, Banrngarten i inni zaprotestow,di prze el wko wprowadzeniu \V
życie okólnika wydziału zaprowialltowania
o lwnieczuośct reje3tro\Vaufa lont wf)glowych przez odbieranie ieb od właścicieli
i zarnia9ę.
Kooperaty~cj Ilzasadniali bozcelo- woś~ i IJtratę, wynikajqcą dla kooperatyw
z tego rodzaju prucedury, zaś Iderowui!c
wydzillłl1 WQglowpgo łn~. Ulirkl, uzasadDl al l)otl'zpb~ rejl'stracji tam, i~ wielu
kousument6w posiada po dwie karty w~
glowe. Wobec teg'o, tgodzono siEł na.
przeprowa.r1z6nia rejestracji pOdług okól ..
ulka, z pe .... nemi zmianamI, lecz uobwalo--no przyznanIe przez mag'istrat kooperatywom mauka wf)glowego, jakie pociągnie
rejestracj a.
Ławnik KafYaulre zaznaczył. j! sytuacja rniasta jest groźna, z powodu braku
mqki, poniewa~ z Poznania, z liczby zadysponowanych wagon6\V, wysJano zaledwIe 20, a dzienne spo~ycie Łodzi, wynosi
9 wagon6w mąld. Zaznaczollo, U główny
urzqd zbo:towy w Poznaniu, nader nleprzyobylnieprzyjął łódz!cl} delegaojQ ~ywno
śoiową·

KO!Dlsatz Samuorski zaznactl'ł. ił btak
spowodowany zostal brakiem sił
pl'Zf'wozowycb, na co oei powiedżiano, it
magistrat sprowadza B samochodów i czeka t) lko na walutę magranicznq z centrali dewiz. :KierowDlI, pańetwowego u-

mąki

rZQ(1u

zbożowego,

SZ'Llt'ńiłld, zaznaczył,

U, b ..'ak l zaległości mąM poohodzą z braku podwód. ZCl19~a r~qd w dostawie dla
LadzJ a~ 180 wagonów.
Dyr. Łubieńs!d przewiduje jeszcze
większą podwj"y.kQ CODy chleba, z powodu przewidywanej pc4w}.tki opny zboża,
('raz '-ądań pracownikó 'V' p1ekarskich pod.
w-yżkJ IJElllSiJ o 71; pUiileJlt.

rzucił

tego

p. \Volczyńskiemu
postępowania, wobec

niewłaściwoś6

oz r go p. WolczyńSlti odwalał się do zebrania, lttóre
jeunogłośnie alccepŁowało usunięcie wniosku. z 'pod głosowania. Wllioskodawoa
Baumgarten. wobeo tego, o8teLltacyjnie
sale opuścił.
Następnie
rz~nia komisji

omawiano

potrzebę

utwo"

do sprawdzenia czynDoścl
panstwoweg-o urzędu zbożowego, lecz wo-

hec bezcelowości tego~, wybrania komisji
zaniechano.
Omawiano jeszc~e l>rojekt rządu,
wprowadzRnla wolnego bandlu, przyczem
kooperatyści stwierdzili, IŻ godzi on 'IV
tywotne interesy 1udności miejskiej, a
pewne sfery umyślnie stwarzają trudności
przy dostawie koutylJgellsu, aby jako j&dyne wyjŚcie z sytuacji', przedstawiĆ wprowadzema wolnego bandlu. jako jedyną
motliwoŚÓ dostUl"CZ8n1a miastu dostatku
tywności.
W tym wypadl\U, wypowiadali
SIę poszezeg'ólnl mówcy za koniecznością
utrzylnaUl8 pewnego kontyngensu, dla zapewOIenia talł1ej żywnośol ludności pra-

I

cującej.

Rozporządzenie

o handlu
wyrobami tytuniowymł.

t. Tytuń krajany, cygara, cygaretki I
papierosy, przeznaczone do rozsprzedaży,
znajdować się mogą jedynie: l) w składach
zwit1zk6w. które otrzymały papierosy do
repartycji, 2) u hurtowników, którzy bezpośrednio towar z zagranicy sprowadzir.
3) w sldepach detalicznych i 4) u sprze·
dawców ulicznych, . uprawnionych do handlu wyrobami tytuniowemi.
2. Kupcy, sprowadzający wyroby ty tu'
niowe bezpośrednio z zagranicy, or<'z
zwilzki detalistów, otrzymujące papicrm:y
do repartycji, 'winny składać kazdorazowo
w Urzędzie walki z lichwa i spekulacją
(wydział przemysłowo-halldlowy)
właściwym

w·,-!~1. we

oddziale prowincjom~lncm urzę
du, na dwa dni przed rozpoczc;cicm rozdziału szczegółowy wykaz odbiorców, za-

wien:jący imię i nazwisko (Firmę) ich ai1oś~, gatur:ek i ccn~ detaliczną odnoŚi1ych wY;'ob6w 1yluniowych, a to ni~zale~
nie od o!Jo',,'iązku r6wnocze$nego przp.dstr.wienia ~It i~go samego s.'~cz~g6łowego

dres,

"Y.k au . k.1:~lujl1cylD o~;Qm slWlloo

T ~ t ,..~.

Cł l

P a

~

wym. rmpc rterzy' cygar i cy~2rclek \",'inni
Pierwszy sn i ~g.
ponadto przed rozpoczęciem sprzedaży.
,
,
.
przedloźyć Urzędowi oryginalne faktury i . er ~ \\ ~'l"'r:1 ~ t'f?d,~lna{'h W1MZOr()wvch
inne papiery handlowe, odnosz!łce się do "p:,cU \}lef?SZ5 śnl.!'L, ~lłdal, n~ d.o póź
własnych kosztów, oraz kalkulację ceny de· MJ !1 0q , p')l,ry wa lą tl ,\l111'e blał)ml c:\~n'
.
l1am1. którf! wsza!;?e mpzbyt ~łuQ"o trwa y,
tal Icznel·
l
....
• . 'bł t
ś'
.
3. Sklepy detaliczne, posiadające za- ! z.~ml,.n.laląc SI~ w WO(le. J o o.
nle~ro·
pas papierosów, są obowiązane aż do cza- Wl.tO\\~rZ}8r.Jt.O!'\~rr.Wlrt~r.. ?p~t to pe:
su wyczerpania każdorazowego zapasu w.m r: 111?: ?:::l.p IWI~nz. hhslnel 1 mr~źn(>l
sprzedawać papierosy publiczności w go- 7.Imy, którl1 w .,"oku bl(>~l1cym o.dczuy·m~,
dzinach, oznaczonych przez władze skarbo- z, flo.~on~, hr~k.u opałg, znaozDle olętej,
we, i instancji. t.j. przez Inspel,toratySkar- DlŻ l\lrd)ln lZIE'l.
•
•
bowe a w Warszawie i Łodzi przet: ZarząZ rMo,ch stron ha)~, a mlęnzy
.:1y skarbowe, w ilości nie większei niż 20 In'1ym." W:Jrszrl\V\', Flvg·n.a117.0WanO nam
sztuk dziennie każdej zgłaszającej się oso- wczora! WleCZOrf\iT1 .!ówmp~ ~nacZDH i
bie. Wrazie potrzeby powyższe władze dlug:ctl nIe opady ~Illegowe,
skarbowe każdorazowo zarządzą, ile papieLustracja szkół.
rów z otrzymanej ilości ma być codziennie
sprzedane.
Wydział szkolnv rleleQ'ował urzęclnic7.kę
4. Sklepy detaliczne, otrzymujące ty- wyrlzialu, p. Irenę Mrukównę oelem zbnna'luń, cygara, cygaretki albo papierosy do
nia I.od wzglęrlem administracyjnym szkół
sprzedaży winny umieścić w oknie wystamieiskich. Czynności rlelegatki polegaią na
wowem: a) kartę, wypełnioną według załą badaniu frekwencji d:7.iatwv oraz na zbieraczonego wzoru, a) wzory każdego gatunku niu danych o loknlnch, PO,'mocach 8zI;'0InY(1·h
wyrobów tytuniowych, znajdu:ących się w oraz znradności nauczycif'li z powndn braku
sklepie z podaniem ceny. Każdy wzór wi- sił fachowych, Cel pracy iest szybka ponien znajdować się w oknie tak długo, do- j moc administracyjna dla nauczycielstwa.
póki w sklepie znajduje się zapas odnośnego wyrobu tytuni,owego. Na każdem puZ sądu doraźnego.
dełku cygar i cy~aretek winna być oznaWyznaczona na dzień wczorajszy w SI\:zona cena jednej sz~uki.
.
azie dorażuym sprawa Oleksika i Heleny We. !l. Sk.lepy d~ta!Jcz~e m~szq sprze~a.- sołowshiei-pierwR7.e;ro oskarżonego o udział
dawac pa~lerosy ) tytun. krajany w cenie, w napadaf"h, a dl'llgiej o przenoszenie broni,
ozna~zoneJ na bandero!1 lub w rozpo~zą- 7l powodu niestawiennict....·l'I. dwóch świadków,
dzenJu Monopolu TytunIowego. Odnosme I' ICle Szt. aimana i V"-acła.wa Gąski z Tomaszodo ceny cygar i cygaretek obow'ązują prze- wa została odroczona.
pisy, regulujące obrót. to~aram i Yi wolnym
'w decyzji SW~1 przewodniczący Sądtl
handlu przy uwzględnIaniU przepIsów skar- T. Kamieński zaznaczył, by o postępowanill
bowych..
.
w tej spra.wie policji, która. winna była dbać
. 6.. Konc.esJonowany spr,z~~awca uhcz- o to, by świadkowie się stawili na rOlilpl'awy
ny lest obowIązany: a) u.mlcsclc na ,skrzy.n: zawiadomić prokul'atora, by pociągno,ć do odce ze strony. zwrócone] ku pubhcznoscl powiedzialności koCJ'o należy.
swoje imię, nazwisko j adres, jak również
o
nazwę i adres związku, do którego należy,
Warunki pracy pracowników tram'
oraz b) odpowiednią dużą I<art.ę, wypełnio·
waj owych,
ną wedł~g wz?ru~: ~arta musi być opaOdbyło się wczoraj i onegdaj zebranie
. ,
.'
związku pracowników tramwajów miejskich
trzona ple.c~ę~Ją z\\lązku..
. 7. NmleJszy. regulamm WInien byc.u
pod przewodnictwem p. Robakow~kiego,
, mle.szczony w ~azdy,!, otwa~tym h.andlu r~- na którym omawiano sprawę polepszenia
tumem lub. wYlObaml tytunIowemi. na ~'l: bytu, a głównie podwyższenia stawek drodocznem I dostępnem dla pubhcznosCl żyżnianych,
miejscu.
l
' d'
f
d' . .
8. Niezastosowanie się do tego roz:. l
Zą ama s ormowane są w ZleSlęclU
porządzenia karanem bedzie na. podstawie f punktac.h: Dodatek drolyźniany wynosić ma
dekretu NaczelniJia Państwa z 11 1. 1919 ! dla żonatych 300 mk., dla nieżonatych i
. wdowców lub bezdzietnych 250 mk. Ińie
r. aresztem do Irzech miesięcy lub grzvw- , sięcznie; p07.atem chodzi o wypłacenie nad.'
ną do 50,000 marek.
etatowej pensji miesięc~nei.
9. Niniejsze rozporządzen : e wchodzi
Termin uregulowania tych warunk6w
IN życie z dniem ogłoszenia.
wyznaczony jest na 8 listopada.
Szef Urzędu: Ptaszyński m. p.
Żądania pracowników piekarskIch.
W sprawie żądań pracowników piekarskich związek przemysłu mącznego zło
zył odpowiedni m~moriał inspektorowi pracy i magisrratowi:

l
f

I
I

I

I

.

Wiadomośc; bieżące.

Teatr PolskI.
, Występ Lp.~ry Dun::!.
Dzii! premiern. sz~nki M. Pre\osta
"Póldziewice" , główną rolę k::.:loWUĆ b~dzie
p. L. Dunin.
Dziś popo1udniu o godz 4-ej dane bę
dzie widowisko dla młodziezy po cenach naj! niższych, na kt6rem ukaże się po raz ostat:,...
ni sztuka G. Zap01skiei p. t. ,,'l'nmten~.
W sobotą popoludniu o godz. 3-ei po
cenach popularnych Teatr gra "Miss Hobbs'"
",ieczorern zaś" PóldziE'wice".
W niedzielę popoludniu o godz. S-ej
"Małżeilstwo Loli", wiecz. "Złodziej~.

Zarządzenia wyjątkowe.

Dzisiejszy "Monitor Polski" ogłasza
na mocy kt~rego Rada
ministrów przedłożyła ministrowi spraw
wewnętrzn}ch
prawo wydawania zarzą·
dzeń wyjątkowych na dalsze trzy miesią
ce, t. j. od 2 listopada r. b. do 2 lutego
rozporządzenie,

HJ20 r ,
Wełna

w Gdańsku.
Wczoraj nadeszła do ):,odzi wiadomość, żel)ier\\'szy tral1Sport welny, przeznaczonej dla przemysłu łódzkiego, nadszedł z Belgii statldem ,.Ala" do Gdań·
ska. Zawiera on 140.000 kilo. OczekiwĄ
ne są dalsze transporh.
dla

Węgiel

I

Łodzi

mąl<a

dla

Łodzi.

Węgiel "przemysłowy" dla' Łodzi ma
przybyć w najbliższym czasie, są jednak
pewne trudności co do węgla przeznaczonego dla gazowni miejskiej. ponieważ do

Zderzenie tramwajów.
Wczoraj o godz. 3m. 10 po poł. na
rozjeździe tramwajow ym przy ro'gu ul. Piotrkowskiej i Dzielnej nastą,piło zderzenie tramwajów-wypadek dość rzadki w nuszem roieśoie. Oto tramwaj oM l,. jadąoy od strony
Rynku. GórDeg~, wjechał na .il.e n,astawiono,
zwrotmcę,. zaml~st wprost, wJez~~3Ją,C na J~e
\ wo na. ,hnJę, . Wiodącą na ul. DZielną,. łhm
maszyD1sta 8!.~ .spostrzegł, wago~ ~otorowy
! wpadł na mIJaJą.cy. go z. przecIwnej strony
I wa~on . motor?wr c~wórln;
,Za~6wno w 'W~
~ollle Jcdynkl, ,jal< l czworkl slłn. uderzenia
· :'l.ylkblłs. pl:awle w~zYłstl'le k Stzyby , Phl'zJd'cłzem
>,.~ pUMZerO\\: zosta o PO'l! ecz?nyc o amKarni llzkł~. . \\ agony zostały meu8zkodzone.
Ruch wklOtce wznOWIOno.

l

produl<cji gazu jest potrzebny specjalny gatunek kOI,suiącego v. . egla, sprowadzanego
dotąd z Zagj'ębia l~arwi(lskiego, Obecn ie
jednak władze czeskie stawiaja ogromne
trudności przy dostawie umówiónego kontyngensu. Sprawę tę wyjaśniono staroście
f!1. Łodzi p. Zbrożkowi. który onegdaj in.
t,erwenjował u władz w Warszawie. Co do
-=0.'
n:ąki przyrzeczono p. Zbrożkowi (p. Hel- •
blch, szef sekc i min. apro\\-izacji), iż odstąpiony będzie cały przemiał z mlyn6w
6ieł~y
Relcha i Chmielnickiego z Kalisza, a nadto
Zurych.
30
paździ ernika (PAT). Gieł
naasyłanych będzie do Łodzi 9 wagonów
t da z dnia 29-I~O b. m.: ?,erlin 18.25, Wie
dziennie z młvna z Włoóawka.
deń 5.25,
Pary.: I,; 7,;-:olandja 211{ 25,
~pał i świat o.
,'Jowy-Jork o.9.i ·.o}\,;i)-! _.-),:14 Paryż 1H.20,
.Ma~istrat l gazownia czynią ws~elkie Medjolan 152.~(j, 3.",' ..,,~?i 65,60, Kopenhalitarama, ażeby dostać węgiel celem nor- ga UO .50, ~::ctL 1:'" ,lm l~8, Chrystjanja 128,
mainego zaopatrywania ludności w ma- i Madryt l 07}!I, .~\.~rony aU$trjackie stem~rjał opalowy i świetlny. Sprawa gazu l plowane 6.10 , OIcs.e:nplowane 5.50.
jest bardzo watna dla miasta. gdyż opat
Amsterdam, 80 paździer'nika (PAT).
gazowy oszczędza do 50 procent węg:!!. l.;tlełda z: dnia 29 b. m: Berbo 8.80, Wie(iazownia WYSłała do kopalni ~wego przed· deń 2.45, Szwajcarja -ł6.90, Kopenhaga
5tawiclela dla przyspieszenia transportó\, , otJAo, Sztok,holm 52.40, Chrystjan;a 69.9ó.
wef!la. Gazownia rozporz:'ldza ohecnie tyl- ! Nowy-Jork 2()2.75, Londyn 10.98 i pÓł,
ko trzydniowym zapasem węgla, kt6ry ł' Pary.t 80.40, Brl1ksl"la ~o.~O. Madryt 50.60.
przeciagnie się jednak jesZC7.e 3 dni wsku_~_.•'~
lek wpro~ adzOIJej oszczędności.
i

obce.

l

('!

"ł"

,. r.

I r~

e
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, Nr. 299•

LoteI1ja Inwalidów Wojennych.

Kup.sy de'W'lz.
Warszawa, 30 październik,

Większe

wygrane.
W pierwszzm dniu ciągnienia

piątej

klasy:

4003 mrk. na. n-r~· 15322 30119.
2000 mrlr. na nory 13742 232-1:0.
1000 mrk. na nory 215692450025966
29843.

\'500 111rk. D8 nory 6456 9474 13666
14939 34773 37210 89652 40142.
200 mrk na nory 1531 1533 2444
8101 4036 4-3904573 6966 7195 8-191 8580
8608 9739 1000 I 11333 13aD4 139::\5 17367
22294 22567 24557 25249 ~5727 257ilO
26110 26889 30621 31760 31832 34265
34665 352·!3 87245 37531 38254.
Drugi dzień oiąg'nienia.
4000 mrk. na nr. 87237.
2000 mrk. na nr. 36120.
1000

mrlr. 'na

n-ry

10622

Funty szterlingi •
Dolary
•
•
Franki francuskie.
•
" 1!7.waioarskie. '
belgijskie
liry.
•
Marki fińskie
Leje rumuńskie
Lewy bułgarskie .
Floreny holenderskie
Korony szwedzkie
• norweskie
•
duńskie.
•
• austrjaoko-niemieckiG.
•
czeskie
Marki niemieckie.
Kurs przerachowania. na korony -

11227

82184 323M.

Giełda warszaw~ka,
Dnia BO
6 0/ 11 oblig. m. Warszawy
1915116 r. . . . .

6% obi.

Ul.

października.

" " .

Franki.

•

92l
8,7~
50,Qu

102,-

189"

52.-

W

otrzymywaniu paszportów zagraniczny
nadmieniaiąc. ~e każdy petent W'I

spra wie winien z2'łosi6 sił) osobiście'
Starost.wa, Al. Kościuszki :Ni l, pOR
M 25, ~dzie referent wydzillłu udzi'
mu \~Iyczerpującvch informacji i WY'
bezpłatnie

do wypełnienia d~uki (Fń

IDubnz i podanie).

W ~zel kie poś 'ed nictwo w bi ura.
Starostwa jest surowo wzbronione.

212.-

200.-

103.-

97.-

187.-

177.-

209.-

200.-

19t-

184.-

•

122.-

127.-

• SI.
NAMYSłOWSKIEGO I
mający się
I

l ~o-l

STAROSTA na m. łÓDi

.

za 100 mk.. • • •
41/,% liety zastaw. ·z:emskie A i B • • • •
4% listy zaAt. ziemskie •
5% listy zast. m. Warszawy po 3000 i 1000
4t i,% listy zast. m. Warsz.
5 pr. listy iast. m. Łodzi
-ł i pół pr.l1sty z. m. Łodzi
Ruble carskie
,...

14.30
9 ia

Starostwo m. Łodzi ostrzega. pnbh\'
od wyzysku ze stror)y pośrf'ldlJik~
sprawach. załatwiania formalnośe i pr

5% oblig. banku ziemsko

Rubla dnmskie
Korony

1,Si

lJOŚĆ

'Vars7.awy

1917 r. za 100 mk..

4.8~

3.9l
Lii,

Ogłoszenie.

500 mrtr. oa n·ry 18951 1980827407
3492 52ł2 6612 7~92 8813 95~5 979j}
1 J759 13789 13955 14391 14772 21318
216f)4 23609 24113 24793 25531 28112
28297 29~98 30700 30826 81254 8678Ł
36971 37201,

4.8ó
7.3i

II

20388.

200 mrk. na n-ry lS',7 1709 a357

169"

42.011

II-

• • • 11
Na

-.- -.54.- -.52.- -.-

165-1

....~oncert:
Orkiestry Włościańsko-Narodowej

•

odby6 w Sali Koncertowej

Szterlingi •
Dolary. •

Z. '469/19

•

eCJzJa.

łAa«e~o\amJ

Wsypy

flanele
" "n.Szewiofy
ligranat.
Portiery
[aigl

OBECNI:
napd~r:k,
Przewodniczący: Wiceprezes A Kon;
SQdziowie: Juclwwski, Cygański;
Bosłon
5~. ~
Za sekretarza: Jelenkiewicz.
Dnia 10 pllŹilziernika 1919 r. Sąd Okręgowy w Łodzi
z 3 połówek ~~."
na posiedzeniu publiczl1E'lll rozpatrywał podanie pełnomocnika
~j~
Joela Eppelblluma - adwokata Jakóba Frylinga z dnia 23
POLECAJĄ
września 1919 r, w którym przytaozająo okoliczności towa·
rzyszqce skradzeniu mu w dniu 24: września 19B r. w gmachu b.. Kantoru Banitu . Państ.wa Rosyjskiego w Warszawie
wyszczególnionych w tym podaniu 26 sztuk 4 1b proc. listów
~n
zastawnych Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi serji VI Ij j'
~~
na ogólną. sumę 20000 rub., z których odzyskał 5 sztuk
J
sumę 3000 rub., prosi Sąd o zastosowanie środków zabezd1uga brama, I P~l
Pjeczajqcych wzglQdem nieodzyskanyoh listów zastawnych..
ł! _ ~2

Orukier i c~~ri

MI

t ta

-·tfot r OWS

.111
Dr ROli
.,
aj er- KlJrl~n~~

Zważywszy, te podanie Eppelbauma odpowiada wyman~1
ganiom prawa i zawnrte w rum żądanie, jako uzasadnione z .
zułąozonymi do podania tego dowodami, ulega llWZ dędnienill"
~UII~
Sąd Okręgowy nn zas~ dzie art. t - 3 ustawy z dn. 2tS lipca
1911ł r. o utraconych tytułach na okaziciela (O. Ustaw M 67 choroby kobiece i aknsle~
d
z 20-VIU-19 r. 406), art. 712 Ust. Post. Cyw. oraz art. 28 wznowiła przyjęcia ohorl
Przyjmuje od 4 -6.
Przep. Tymcz. o koszt. sądowo

Al. Kościuszki a~

Postano,vił

r:.

1) wzbronl~ wszelkich wypłat z 4- 1h proo. listów zastaw-

nyoh Towarzystwa Irredytowego miasta

ł~odzi

.-'

Dr. I. Sim~ntrM

serji

VI, a mianowicie'S sztuk po rb ,'500 każdy ;MM 27580
27962, 28112, 28433, 29720, 29722, 29723, 805L4- Ordynator AmbulatorjÓw~'
skich dla
i 11 sztuk po rh. 1000 każdy M M SÓ9, 1041,4072,
Chor6b
skórnych
i wer.erJ~!!1:
4073, 4074, 8726, 10-ł3-1:, 10535, 10536, 11137,
13574: - wszystkie z kuponami i dokonywania ja- ZIELONA M 11 (róg ZacbOd;,

jakichkolwiek tranzR1wji z tymi listami;
2) odpis tej decyzji dorQczyć Towarzystwu Kredytowemu miasta Łodzi;
~) odpis tej decyzji ogłosić trzykrotnie w odstępach dwu
mjesięcznych w Monitorze Polskim Oraz w dziennikach
.. l\:urjer Warszawski" i "Głos Polski" z wezwaniem
roszozących prawa do wymienionych. wy~et list6w,
ab.y w ciągu lat 2-ch od daty pierwszego ogłoszenia
w Monitorze Polskim złożyli w Sqdzie OkrQgowym
'W Łodzi listy te lub też zgłosili \Jdnośne sprzeciwy;
,,\ zobowiqzaó Joela Epp( lbaumn do uisz:lzenia w oiągu
dni 14 od daty cizisieiszel tytułerc zaliczki na koszty
post.ępowania. w .;;prawie 1100 marek.
OryginRł podpisali obl'JOni
Z& zgodnoś6
&.

l

podsekre~~
awrzyńsfd.

od ,-8 wleoz':'-::

Przyjmuje

FUTRA

wszelkiego rodzaJU k,upuj~iSP;:
daję. Przyj mu.l e Się reper
futer.
Plot..kowska S8,
f .. ont l-sz8 plętr"l
So ..

------------....---'

Dr. S. KanIo

SpecjalIsta chor6b wenery(tll)
~k~rnych I dróg moczoplclol

Leclcnle promlf\nlaml R4nłf'
;wlatłem

It Piołrko'Mska M'' '
j

,ć;r: Ewangellcklej.

I ;1odttll~

przyjęcia: 9 - Z II
Dla pań od ~ a~
_

f : - ~ po pOl.
ł_

HENRYK MANN.

86)

zarz~.
(Tłomaczył

O. W.)

(Ciąg

dalszy.)
__ Tymczasem . zdaw!lło si~. te mn1dr a 'tV sali tanf'cznej grała coraz głolE niej, a tpr&z liźwięki jej dochoilziły z kantyny. Ml1zv1\~nci byli szkDrlat!li, nielttórzv spocpnj 1 bladzi, a wszyscy jak na lromendę, powłóczyli nogami. Przprwa, a
potem: nip do uwiprzenia, parka, Leni
Tl alzirh z Horstem Herslingiem. Dumnie
o d powIadając wzrokiem na wflzystkie spojnenia zaczęli tańczyć w piPfWSŻą parę.
,L eni uniosła suknię aż do kolan, ii {'hoćby wszyscy mif>li · się zlecieć, by patrzeć,
t a ńczyła w oblol18rh knrzu ... Za nimi inre pa'ry, podrygując lal110wato, jalq;rrlyby
t ak hyć musiało. z minami. które zdawalv się mówić, źe nie wiedzą oni, co się
ta dzieje.
Robotnicy z kręgielni llsunęli . si~,
~robili droge. a przez tor ltręglowy prze,
biegł z kwikiem przeznaczony do wygra~
ma prosiak, pl'ześlado~any prz/'kleństwami i śmiechem. Tancerze nie zwracali na
to uwag-i, Itrącili się wzniecając kurz;
j kurz ró"nie1. wzniecały dzieci, które
Jł rzebiegły z karuzeli i zaczęły naśladować taniec. ·Hurra! słychać było , ze wszystklchstron i ludzie ginęli w l,urzu; z kt6-

re go dohywały si~ w~ciekłe dźwIęki ar- JI:'~eli pan o0.leMta. z moją sio.
kiestry i karuzeli. Na dodatek z okten strą, to ja muszę być z wami.
DOWf'j bodowli dowoipnisie rzuoali w I,i- Wycieczka rodzinna _ odezwał
JJlący tłum ka pelusze, podczas gdy wznie- si ę Horat 7, Jel, !iim ukłonem.
siony ponad ni ch, ze szczytOWf'go okna
Ale Le ni szlochaią<l zarzuciła bratu
swej siedziby duch wiedzy RlinlIOfuma
pogardzał nimi, ja!, nigdy.
ramiona. na szyję, pI'7,yclsn . . ła do jego
Od strony muru cmentarnego pijacy twarzy l pO <l ał o wała 14'0 ~orąoo. - Szczęprzyjaźnie j,iwali butelkami, co skłoniło śliwa podró ż - myślał Bah'ich. - Jestem
muzy',ant6w do .zwrócema się w tamtym siln y i br o nię sw'ej siostry, a ona mnie
·
k u, Naprz,
ód rzę d em, 8I{O If, POSIl- kocha gdyż mnie SH~ boją.
k lerun
wisty krok, pOSl1wisty krok, skrJk, a z
Lpnl myśl a ła: - On podaroje m.
cmentarza przywołują b.utellli. Nie widać willę "Wzgórze", kto Wle. On jest moitych, którzy zapI'aszają! Ktoś przeciska ny i silo)', - tymczMem Horat rozwa~aH
Slą przez tłum, zUllca... Lem z przym- - P'''''ykre. Al e nie zmieni to sytuacji:
Jrnietemi oczami, _tańczyła bez pamięci, - a Kraft uczuwał tytlto lęk.
'
p~owad~.o~a przez. s,~e~~ j'lartllera ~siro~Zapach sosl3n z willi" WZi!6rZA" n~~d ~młlJaJtąclk{amlenle
ełsz.czowe, a .użde. derzyl ich w twarz, d o j eż d 1.ali. Krait tą
~ Zła ba,] y BOj źe nn) s .Ją z zle.ml ,. o dał śtanowczo, aby siQ z a trz)'mać przed
:~ ?m\l~. , Y a po;wan.a] w sw~ ~~~. sztach etami. Wvsia d ł, a Balrich wyniósł
leJ BU nI Dle moga SIę wyswo oazl , Leni wobec cz eg
' o młody Horst mimo ~e
Jazda',
'
"
d"
' ~ d II
, '6 j k był pod r, hmielony, muslllł 2'irPzyg'llować z
le~po ZlaUle J, na '. zręczrJI . . a • tr yumfal nego wj azdi1 7.8 s wym łl1pem w
kot, .ws .\ oczył. w bl egu Jesz~z~ Jed nl1 dziedziet\V~ oj~ów. T 1.;e 'słvc h ać b y ło
CZ,ł?~lek. Wś\Jzg-uJ~, Si(~ do środ.J{a, r~ z- żadnych głosów, tylJlO przed tariłsem wy~
pycha. H~rst HesslI.lg znalazł Sle na.~ łe grzewała się na słońcu mała osóbka pani
obok. sweoo brata K~afta na . malem ~Ie- Anld : un. Do niej podszedł HOI'st. Poprzez
dZP'D1u, a koło Len] słed.zlał BaJr.lC!l. trawnik, naprz eciw Leni, pędził Hans
Rorst k~zał szoferl~Wl ,stanąć, ale ,zale,rlwle Bu ek, Balric!1 usunął się, by pozostawić
samochod stanął, zauv;az~ł ,on pognleclo~t\ tą dwójką ~am na sam, stanął przy płocie
cz o pkę te~o człOWIel{~" Je ~o p~t~tyczllle prz e kli n ając siebie, ,iako że ślnbował SO~
zapadłe r} ~y , ten szalIk \ Da SZYI, l posłu
bie w p rowadzić tutaj z czasem swoja.
cha~ tr~vozllweg'o szeptu Krafta: - NIe siostrę jako władczynią,.. Hans wykrzt'u~
zaczyna) z tym apaszem.
sił jednym tchem: - Leni! Prz}rzekłem
- Naprzód! wskazał szoferowi,
matcp mojej, że tu ZL,stanę; ~dybym tam
Balrich szarpnął za czapk~ i zauwa- był, nie doszło by ' do tego. Leni! Jak j
t:vł stanowczo:
mogłaś to zrobić.

:ó

!

'N'

n

I

- Mój brat jest ze mnt\ - dosłyBalrich.
'
- Leni! Czy ty tego nie widzisz?
Rorst ch ce cię zniszczyć. Czy rzeczywiście myślfsz. źe on cię kocha'l
Na ustach Leni, zjawił sitl nikł)
nśmi3c h, Hans oburzył się, szepnął ob,,·
rzony j dotknięty:
- Przywiózł on was tutaj, aby was
wydaHć z fabryki. Tego oni ohoą, pragną
skandalu, wy macie być zgnębieni, a
Leni, jt'mn wy dan a!
Chłopiec nhył sobie oczy.
- A .i9. muszę wszystko to widzieł
nic uie mog'ą uczynić.
Odg-łos zbliżających się krok6w.
- Spójrz na tę kobietę przy nim!
W niej chce on wzbudzić zazdrośd. Oto
dlac7,pgo tu jesteś!
Znowu nikły uśmiech; Hans zerwał
się.
Pani von Anl{lam zauważyła robotnika w cieniu, Horst sam się przybliźył.
IIans poduiepl do nieg'o i schwycił go za
gac rlło , niepowstrzymany w szale. Nim
się Rorat zo.rjentował, leżn.ł już na ziemi,
twarzą do żwiru. Hans znowu stał z'Wy';
cięsko przy Leni.
.
- Czy teraz jeszcze go koehasz1
- Ani ciebie, ani jego - odpowie.
działa. A uczymwszy ręlrą krąg, obejmujący willę j og-ród, zbladła i zapytała
bezczelnie: - Bo kt6ry z was to mi poszał

t,

daruje1

Szesnastoletni chłopieo opuścił gło"
prostopadle łzy_

wę. Z oczu jego padały
Odszedł zgnębiony.

--- - _ . '.
~======~~~====~~~W~"_~~==Z======

(D. c, n.).
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•

Ha dlowo - E spe yCYJny
•

,

i JANABKIN
(dyrektor łódzkiej filji Rosyjskiego T~wa Transportów i Ubezpieczeń)
zapjsy na eksport do .. południowej Rosji (Rostow nJDa) to\va.rów pociągiem,
organizowanym wspólnie z DOIuem Handlowym 'f. 'WĘ U RZYNOWSKI i S·ka w \rsrszawie, na zasadzie
otrzymanej od Władz koncesji.
Informacji udzielają i przyjmują zapisy: .

przyjmują

UT Łodzi:

UT ~a.rszau.rłe:
, 1) Dom Handlowy W.

WĘGRZYNOWSKI

Dom Handlowo-Ekspedycyjny
.LEW H~, BUCHER i S-ka, Piotrkowska 56,
telefon 53.

i S-ka

Foksal 13, telefon 261-15.

L'UTo·" "le:

Ule

WĘGRZYNOWSKI
Pańska 18.

Dom Handlowy W.

2) Dom Handlo'wo-Ekspedycyjny

Le,rlin, Biicher i S-ka,

I

Sto-Jerska 42, telefon 239-67.

dn. 31 . paidziernika r. b. w sali posiedzeń Ra~
dy Mi~jskiej przy ul. Średniej nr. 14, o godz. 6 wiecz. odbędzie się
W

piątek,

Ogólne Nadzwyczaine Zebranie
&złonków Związku

Zawodowego

Urlądni~ó\AJ

Miejskich,

PORZĄDEK

DZIENNY:
1. Omówienie ostatecznej odpowiedzi Magistratu na żądania
pr7.~dstaw1GfJe przez Og6lne I\adzwyczaj ne Zebranie Zw. Z8.V,'. Urzę
dnikó\y Miejsl{ich w memorjale z dn. 39 w rześLlia r b.
2. Wolne wnioski.

117-2

i S-ka

W C:!!ęstachowia II
LEWiN, BUCHER i S-ka,
.
11 Aleja 40, telefon 228.

Up--

t dynllmo maszynę, 87 amp., 115 w., wyrób .A, E G." 1911 r.
l prasę hydraul. rio 20) ntm. ciśn" z pompą ręczną;
l prasę wrzecionową: grub o wrzec, 1I0 mim, płyta 1400X1OOO mIm,

_.,_

•

UJ,ę

wys. I otO') mim.
l maszynę do windy z popędem traU6m . i lin. druc. do ł{l pud , wszelkie futra, Dzielna 10
cię~" wyrób Zll gr., nową i
front, l-sz. piętro. J6.)-6
t maszynę do 1<: raj ania papieru. 1600 mIm, z 6 parami noży, naJ- _ __
nows zej konstl' .. pl'l\wie nową sprzedaje
n:i"l1s i jan Bigg., Łódź, Wyso~a 2Cl22.
79 .5 -3
~

Sypl8· I·1118 (jaworowa)
ca::oca:o
8pecjal'lY kurs tan----/ _ Salon (Em~ir8)
8
ców nowoczesnych
".
8

~'\t.

~
~
~~ ,~
. ~%
~~
~"ł.~

g
I ~~Z~~l1~fę~;~
~:-2 i od 7-8 wierz.

.~

~~'
\:"

rozponznie się
..~. wkrótce,
~~
~~ ~

~~~

~G:an~~ęlul K~ót~! ~~ l. tyP1~akj

~,~

~~

~

StołoVly (dąh) 8
8
okazyjnie do spl'Źedanla R
'§} Dom Handlowo-Komisowy R
g'

~I.~rtr""kł:
. :,aS~.$.Eai s'·-OKa. ~.
f V V" ~

•a:Q::l~CXXJCO.:DX)

..

Wr. !tJJ•
......

~

~

___________

~~

__
o ________________

~1

'I Holon6w.

radykalnIe w przeciągu trzech dnł mydlnna .. Ma§~
P-ra Hebdy" wypróbowana I uznnna przez '[Iown~1 lekarsIcie
chorób skórnych za Iflealny sl'orlek leczniczy. Łatwo się wciera, ma przyjemny zapach, nie plami bielizny, nie zanieczyazcza ciałn ł z Intwo{.clll 7.my w a się zwyldą wodq. Po za ,
!\wierzbą "MaśE P-ra HEBDY" leczy rRdykalnie wszelkIe za·
){lIźne krosty. Uwaga: Nie stosować w wlPadkaCh egzemy ł
I nerwowego swędzenia skóry. Wystrzega się naśladownictw.
tąflać w lIptekach l skłaflach aptecznyoh: "Maść P-ra HEBny" z robakiem (swlerzbowlee) na etykiecie. Słoik na
USUW"

Świerzbowiec

Dla kont od twlenDy i pmba JKWOl~HE80r
Skład

.

na

Łódź,

St.

towarzys~wa Wzajemnego Xrdyłu f6Dzklch
i przemysłowcó\t w lohł, Fio~rkowska

'll'
,1

J{aDzwyczaJnego Ogólnego Zebrania

Członków"

,

nnstępne Zebranie w myśl ~ ~5 ustawy odbęflzle się dnia
!ł listopada r. b. t. 1. w 1l0niec1zlnlek o goclzlnle 5-ei pop~łu

dniu w Sali Hotelu Mllnteuf1a przy ul. Zacpodnief ]'I! '4.'5
J będzie prawomocne bez względu na ilośc przybylych
Członków.
147-1

~~~~~--------------------------------W dniu 80 b. m. przy wysindanlu z· wl1gonu pociągu t. zw.
w

W

VH\ku o godz. 12 m. 35 pop. skrnrlziono

pOlt"1··fe1 9'1$ órzan,y

niedzielę,

olonia

•

dn. 2 listopada o gOdz. S-ej po poludniu

Poznań

Piotrkowska 83. - - - -

Ogłoszenie.

Xupc6w
17

południu

(Warta I.)

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

ma zaszczyt zawiadomić, łż wobeo niedojscia do skutku
w dn. 20 b. m.

wolowf''!;o

Poznań-

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

RADA

piłki nożnej

w sobotfl, dnia l listopada o godz. g-ej po

1~:61~ T-wo E. nLjóa i S-ka, Warszawa, Elektoralna 18, tel. 1-31,

Pływacki,

Plac Sportowy_

2 mecze

-- Klub Turyslów

(Warta I.) .
Mea:e odbędą się bez W7gJ~du na pogodę. DHety do nabycIa
w cukierni p. Z. Krzyżanowskiego, PiotI'kowska 79. Ucz n lowskie bilety tylko za okazaniem matrykuły.
097-3 Q

-~illa

ok. 4, mórg obszaru z dużym obszer.
nym domem mieszkalnym, centr.
ogrzew., dużą stajnią,szopą I innem urządzeniem z powodu likwidacji interesu do sprzedanIa. Zapytania do Braci Hartmann,Samter, Poznańskie.

'Brygndn n Urzęclu Sledczego w Łodzi przy nlicy
Kiliilskiego N!! 136 ogłasza, i~ okazyjnie przy dokonywaniu rewizji w domu przy ulicy Piątkowskiej Jol! 5
w Zgierzu znnll'ziono 1 resztkę pluszu cz~rnego i I
reszt.kę pluszu kolorowego, który prawdopodobnie pochodzi z kradzieży.
Wzywa się osoby, n lrt6rych . plusz 1.ost!\} skradziony, celem odbioru tllkowego. po ?;!()ieniu niewątpli
wych dowodów własnośoi powyższego pluszu. Nr. spra-

Do pracowni ltrawieckiej :(1'r. Klinowskiego, Piotrkowslm nr. 155 potrzebni

eze a

wy 2002/19 B. II.

Komen~anł II Brygady.
160-1
_ _ _""'2Z_=....
& _ _ _ _M:'"•
'=.,.,."""~'"""'.."I!!I!_._""',::;:I:=_ _ _ _ _ _-=i'"

płaszcze

na
za

Zawiadomienie.

zaraz. Tylko

chrześcjanie,

sztukę,

po 29 mk.
128-2

~ różnemi dowodami. 1750 marknmi, bilet czlonkowsH Zw,
Zaw. Ur'lędników Mieiskicl1, lf'gitym!ICjf'l organiza"yiną. paZarzpd Żyd. Zrzeszenia Aklld. Łodzian zawIadamia swych
flzport niemieckl, wydany w L(\fi?;i. U(lzciwt"go 7.ło(l~i('~n (,zlonków, iż mogą otrzymllć huty Ilmel'ykl'łńskle. po cenie l1J~owej.
uprnsza się o zwrot pieniędzy, któr~ nie byłv własn0!'!c 1 ą ZapIsy przY1mn.1e kol. Smo'eński, ul. 01giń~kn 12. do dnia 6 lIsto~
z gruntowną znaJomośoią .fęzyk6w polsldego I niemieckiego mo~ą
poszlrooownnego, Stanisława Groblińsl, :ego, Pabjan:ce, Zf\m- pada codziennie 6 1/ -7 'ł! prócz czwllrtku t soboty.
,,04-1 sIę zgłosić w bl',rze KRVSTJANA BIGOE, ut. Wysoka 20-22. 09(j-3
kowa 15.
200-2

Biuralista i Maszynistka

INSTYTUT ElEKTRO lEClNICll

cukrerkow I marmelady
~,!!n~.O!!~.kp~~~!~O~~~~!L!S!t~!~!f IIFabryka
do sprzeda ula. I
znana,. dobrze,rrOW:d7.0DB

prz. lecznic. "UNITAS", Pusta.Ni 19,

z kompletnem urządzE'niem

Gruntowna zr.aio.mość języków pol~kl(>g? francuslde~o, nlei rosYlsklego. Re!err>nr]e t swll'łof'r.twa plerW!lZOrzędne. Łasknwe oferty pofl WPD jo9 do BIura Ogłoszeń
Rudolf Mosse, Warszawa, Marszałkowska 124.
161-2

mlł'ckiego

-

Włarlomo§ć: ulica Kłlhisl<iej:!o Nl! 104. m. 2t.

- - - - ------~- ----_ _ - - - ·1- I nO ':..ii/naJ'PC·13 od zaraz flwn Palr Ob"y doskonały korepc
,
• LI
"1
.,
ładnE! pokole z
L
II
tytor maturzY'itll.
~,łOszen'la
łlrobne
meblami lub bez. z oddzielnem Z!rłn!lznć sIę w ~odzinaeh Az1colO

~

I

_

pod kIerunkiem Dr. N. Ooldbluma. _
Elektryzacja. d'Arsonvalizacja, Piathermia, ltlln i ele ele·
ktryczne, wodne, czterokomorowe i inne.
Goclzlny 'f)m'1ee: od 10-lt rano.
9R\ł -!\

-

•

..

ł!!'czoraj o 5-ej popol. na PiotrVI
kO'\VRkłeJ llomłędzy

"fant F'fralm Z~l1hlł pAszport zabtuflowsld Lajb zgubił pn9z
GnIemieoki wyd. VI ŁodzI. 83-a
llort niemIecki ,vyrlnny w
~------_.GrodnIe oraz metrykę urodzenia.
fI'lbiń"kl Brnjamin 7:l.\'l1bll 'f)IlSZ141-8
Il port, wydl'łny \V Łorlz!. 018-3
2~ pAździernIkI\. na
n
AntoD~nll z2;ubiła l'ASZtIU I
dworcu KIlI isklm, oport niemiecki wydany w Bla174--3 brączkę ślubną, z literamI R. S.
qr.kach.
Uczciwego znalazcę llroszę o
lUj KIIlml\ zgUbn lln'lzport nie- zwrot Piotrkowska 80, skład sumleelti wyd. w Łodzi. )94-3 kna, za sowitą na!!;rodą. 112-3
lmkei Edwnrd zgubIł karte wę
glo\vą za Jf! 1101.
171--1
-- - -ewtn Tzrael z<J;ubn pnl"zport rosYls1d, ~ydnny w gub. Wi.1eń
slriej.
I) 6-3
l\ler Sara ?lgubila p-nśzpnrt niemieck!, wydany 'W Łod?li.
032--3
IIOf:zl\owicz Berek 7.~uhlł p!łSZ~
'!lI port wydany w ŁodzI. 104-3
~k!ewl('z Ludwika zgublł1. kar- Początek
godl,
poł,
tę węglową.
1611-1
1.'ns Jak6b. zltm. PańskI\. ~ 25,
zgubH kartę odroczenhł, wy- W programie wymIę
dn.ną dnia 22-9 1919 r. wysta·
puje,małpa YACK..
wioną przeJ P. K. U. w Łoflzl.
180-1

Polnflniową a Ceg;lelnlana z~u
wejściem, na kllucell\rję, biuro. nych do flyrE'ktora Szkoły Real- hlono 600 marek (w setkach).
17-2 Uczoiwy zna l "?lO,, ?lechc e zwrócIć
'......._ _ _ _ _ _ _ _ ewentuAlnIe gltblnet rlentysŁyoz- nel. Dzlelnn M 50-A.
""'_ _ '"'C'
nv w eentrum miasta. Dowle- .
-_. _ - - , 7.a· wyna~roclzenlem. Lt chtenn w.sze.l- dzteć się: L,,/tklltd fotograriczny
nlemfeeki na tmtę srlnfn, Sienkiewicz" 50. U5-t
I' .~ klefuBernardi" Piotrkow"ka 17 m' J
Seweryna Goldmana
..... ..
tra Płacę na.iwy~s'ile c,eny. dzy godz. 10 przed połud~. ~ę4: wydan~ \v Lodzi Rkrlldziony zowyr.6r drzew owocowycn
•
w nlt.f'erlszych oflmin·
t4~-3 stał Wl az z Innem! dokumentami
S. Gros1l!an, PlotJ·.kows~Il:]'I! ~4. po poludn.
Przyjmuję reparacje kusDlerskle... -._ ,_ ....~.
.
i gotówk/\ nrzez sluż,\oą Włafly- nll,eT! Tloleea zn.kłnc1 o!troclnic7,y
_
_ _ _ _ _ _ _ _f_O_'l-_29_ 'I,f·linenłR!J młoda. osoba po- sla\vę Strąg- z. Sosr:owca. Kto _Stefanów ·Mdż. nI. Brzezińska
• U
rs szu kUTe posady t1 mógłhy wskazac mieJSce pobytu Int. S. [)~·mkowskl. CenniJd ::4 y',ł
sezo- samotnego pana lako gosporlyni. Strąk proszony jest o łnskawe syta się na żądanie grlltl!'! i frlln• • • • • Na
nowa Oterty w adm. Głosu pod .,G. P." z<J;loszenie się na ul. Ki1ińsl{iego co.
4·'7-15
wyprzedat rcsztek na męskie,
62-:1 :\i 89, m. 9.
:\1-3
dAmskie l dziecinne ubiory i
---,
,.s7.tuc7.ne, po cenach llrz-ypalt os. Bostony szewioty, gibarjęzyków nowożytnych dla
nntychminst d.wUCh
, stępnych. nobyć mo~na w
dyna granatowa, tuehkrepy, korij
dorosłych Marty Lede,rofi ładnych, pokoi. nie lecznicy zębów. przy ul. PIotrty, welury, sukna, wełna i ba- we.l. Dzielna ań-b. Języki: pol- wy~e, dru~iego piętra z wszel lcowsklef QO. (Skupuję stare .zę
"fełna, jedwabie, etaminy, bat y- ski, francuski, angielski, nie- kiemi wygodami, z urządzeniem by i złoto).
78-3
Ity białe i kolorowe, cajgi, bar- mieckf. Optata miesięczna 20 mir. lub bez, możliwie z oddzielnem Z-p--O·w'-·o·d-u· nlem.ożnoścl pr.owa.
chany na poślllel, wsypy surowy Zlt każdy z ,lęzylrów. Zapisy co- wejśC'iem. ze swlatłem. opalem i _
(benta dwuoh lUt".
barcban metkal, na fartuszkt dziennie od .':-9 wiec!;. 154-2 n~ługą· OIel·ty ~N. N.' w .~łO- r"s6w Jest nłpzwłor.znłe do oflo
3 m. 15 po
_ _ . .,.
3- 3 stąpienia interes rabl'yczn:v. OezaJ'ny lnstlng l aUa,s, chustki. KUp'-Plllnino, rl!)brze zapłacę. 8ie".
Prawie o ."0 procent taniel, nU
Wiadomość: Hotel ~ VipOtlndy ~ospodynt ferty do a(lm. pod "Okazja-.
Ceny
miejsc
od
mk.
wszędzie, bo w mieszlcaniu pry- etor.!a·, PiotrkowEka 67, u szwajIł lub
kuoharki na
813-'1
)84-5 miejscu lub na wyjazd. OfeT't'\' ~ .
.
f.-watnem. Uwagal dla kupców cal'a.
ustępstwa. Kl.lIńskiego 1\1 40 (Wi\V adm. Glosu sub M. K,·
H fi
m!estęt'lznle O.laru977-10 KupuJ'1ł wszelką używaną gardc~ - - - "
'fę za pokól nmedzcwska) fr.1l p. m.lO.
Ił robę, meb!e, bieliznę i
zdolne plluny do blowany w centrum miasta. Kttakiety naJróżnielsze domowe ruchoU
szycia, ul. Komtnn- lińskiego J'.i 31-~, Cbl·osto,vskl.
otr-k-ow-sk-I-J""'tl-d-a--"L-e~tb-z-gnhll
karaku- mosct. Płacę naiwyż3ze seny. tynowska 43, m. 8.
Ó -3
• • - • •
ł(lwe, płanina, dywany perskie, Welnreicb, Benedykta Xl l!J (róg
pAszport niemiecki wydany w
również zwyczajne. Ceny na.,- DługieJ) front, sklep. .087-i2
hiurowy do bn~oru
208-3
Lodzl.
'Wyts~e. Hotel ," Vlktorja- Plotr,~ nl
fabl'ycznego, obez·
ZIELOBA 2.
kerman
Wllhelmlnł\
zgubiła
paplnG:~ew8ka
Róia
zgubiła
kartę
kowska 67 pokój 1'e 7.
185-5
kwity lombardowe oraz miny z odnosneml czynnościami.
węglową.
lPI-l
·O ~Up~·J'ę stnre zęby. 100 m -· i
bryiauty, litoto, sre bro. potrzebny. Ofelty sktndać wadO', A 8zport rosyjski wydany w Han
życia
'K. Płą.oę najlepsze ceny. L RozeJ\ niniejszej gazety pod .Pracow- bielicach.
15\ł-3
.',
li
da,fę za stary apa~ stein, Nowomiejska 32 u zegar- nik".
<)'_')
otenberg Jankiel Dawid z,tI'ubU
ugiil~ki ~edal.fe zgubił P?;'t~,
rat, również kupuję zloto. Andl'ze- mistrza..
M:1. '
~
•.
paszport niemIecki l odrocześmierci
paszport nlemle- nie wojskowe wyd. przez P. K. U.
Je 7 m. 17, Nadryczny. 4'13-0 - . _ - - ._POSIU"Uj) dwóch, ewer ~ie okI,zaWierający
dramat
sal.-detekt. w 6 e't.
wydany w Lipnie, patent nn w Wa rsza wIe.
---. - KI pu'JU uiywaną męską l dam~ I Jednego poko:u z
90-S
U13-2
różna sprzedam
U
sk" garderobę, poecie I kuchnią, pomiędzy ul. Benedyk- sprzedaż wykończonych ubrań
bardzo tanio. Łó~- bieli:mę, różne doinowe ruchomo- ta 8; Karola. Oterty Ilub "I. S." za N 132,' oraz 800 koron gotów- ;,ozencwa,Jg Alter Pinkus zgtili'ii
kil, ml\.terace, szafy, bleliżnlnrkę 8cI, brylanty, złoto, srebro. Piotr- w adm Glosu.
08-2 ki i różne wartościowe papiery. I. llMzport rosyjskt, wydany w
lIS lustrem, otomanę, stół, krzesła, kowska 117, Tklł!nIa sztuczna.
068-3 Poszukiwany od zaraz samo.
18-3 Sule.jowie.
leżankę. biureczko. słupki, obrn:16-2 "~'la\1'lnO marki berlińskiej, o ładzielny
19C)-S
asinówna
Estera
zgubiła
PIlSZsy, portj(>ry. PIotrkowska N! 261
---- _._.
• l
onrm touis, 110 sprze· uflet ~iynll zgubiła leiityport niąmieckt wydany wLo~
m. 4, II piętro, front.
963-6
znająca dObrze kr?j dnnla.
SzpItal .Koobanówka"
.mację ch~~o~Ił:..~ __ tł6-1,
dz\.
'
207-5
,,~.
I sl'<ycill pOSZU kUJe pod Łodzit}. willa ~MHosna".
n.nder SzaJa Za.lnwel zgubił paróżne, łótlca matera- szycia po domaoh prywatuyeh.
ł 16-3
szport
rosyjski,
wydany
\V
Zy
A,
ce, szafy, otomanę. Wólczańska 93, m. 1 L, l-sze pięOClhhergter Raohel Laja ~gubn
(1,,0--8
·'4-2 POkO'i u~eblowlluy lub .bez me· ch linie.
kredens, stół, krzesła, lustra, tro.
pllSZpOl t n\em\eoki wydnny w polsko. niemiecka stenogrnfja
,
biJ
na
I
s:-..ym
ptętr-ze
z
biurko zaraz tanio do sprzedania
Łodzi.
158 -2
n-ogucki
Stanisław
zgub'ł
pasz
na biuro i skład ewenŁ. ośwletienlem zal'rz do wynajęcia,
pierwszeństwo. Oferty do adm.
Piotrkowska 223-3, I p. front.
tJ
port
niemieoki
\l
yd.
W
I,ol1z1.
z mIeszkaniem l sklepem Piotrkowska lJ2, m. 6.
l~:i-l!
zner6woa Karola. zgubn" ma94-10 ,
G10su sub .B.
12[,-3
poszukv.,/e się zaraz. Oterty do
trykułę wydan" ze szkoły p.
łóżka, stół, krzesła, adm. Głosu 8ub .. Garmis". 114-3 SZYJ" bluzki, suknIe, kostjumy,
ymermRn Ruchla zgubiła pasz- Aba.
193--1
• I
'ł szafę, tremo, zegar,
tanio, Sienkiewicza 25,
port wyd. VI Łodzi.
101-3
sprzedam. Sienkiewicza 59, m. 4,
z jadalni i , sypialni [ piętro.
11'>1-1
.. _ _ sundl'ler Salamon Eljasz zgubił
oficyna.
n9-:!
sprzedam z powodu wyiszman Chll z~ubi! pnsl'<[lort
kartę węglową X! 26242.
152
,jazdu. Kilińskiego 104 m. 7 n
isłka
rutynowana
, niemicokI, wydany w ł~~~~i~3
Nlson. Abe - zgublt pB~zport
~~:~r:~j~łO:~~r. r~:~i piętro front.
19-;-2 rozpollzyna wykilLd;a~~:~~~O~:rji
nIemleokt wydany przez Urząd
erechtigar Marek zgubił PASZ- gminy Górki w TU8zynie, 77-3 LampkIl tarowa s. drutu ollłgn1o
s2tuozne połamane I kwity lompiękno karakułowe polskiej. Wladomosć: Plotl'kowpalto mufkę czap ska 65, sklep optyozny, od 3-5. G port niemieckI, wydany w Ło
bardowe kupuję i płacę nnisunego oraz pół Watowa
innygster6wna Dora zgubiła
miennlfłj. M. Chodźko, Zawndl\kn kę spl'zedam. Gubernatorska 3L
J73-3 dzi. oraz rosJJski wydany w MImatrykułę
kl.
VII,
8zkoły
p.
06:>-3
21, front, TU piętro, m.9.
m. 4.
_ ~~
7~go semestl'll prawa. kn Illlwie.
Aba.
197-1 "Auer", Piotrkowska .f(g 148
obok BW411g1elloklej.
l'!
,'. -. 'I-~bg;ernyf;onto
uno inteligente francnlse
l
~
U. W. udziela loltcji z -Ol~SZ Hanon 7Igubił paszport
a~serml\n Szmul .gubił kartę
167-$
liD
wy pokój z mel1ya une iełle chambre zakresu szkoły średnieJ. Zgtanlemieckl wydany vr Łod'Pll.
W węglową.
Hi3-1
blami lub bez nloh, elektrycznem meuble au lie.u d.e lecous. Les szać się: Przejazd 40 m, 22 od 3
149-3
201-1
oiwieUenle,m losobnem wejściem. ofIertes Slenkle\Vlcz~ ~9, m. 6, .-c> pp,
Benedykta 110 m 11
M-S łl p., daua lo. redactlOn du .1ur.
t
I
O·
, • •
_ _
nal.
192-2
j'zypc 1 s Bre z nap sem onz 2 pokoi kuchni ele- cert vlolon Strnrlivaktrycznos6, z ogródkiem P0110'J' o 2-ch oknach z elektry- 1'1 1 stara skrzynka do sprzcdaod zaraz. Wspólna 19
189-1
~
cznem uśwletlenlem przy nla zo. 200 mk. Andrzeja M 24,
i
II ki I d i .
d
I pIętro na lewo, od 11-2 popoł.
nauczyolelka,~.
zrae
c
e. ro "nie zaraz o wy84-2
n
I'
słuchaczka wyz- najęoia. Dzielna 31, Ul piętro, .~_-:-:-:=-~:--_ _ __
Doszło do Mszej wiadomośoi, te WWPP. R'upoów odwiedz~fą jaort agenci, poszych Kursów Pedngogicznvoh front. _ ' _.,.
178-:.1
k1. V, będ/lcy wolny po
dająoy sią za współpracownikó.w, oz]' n"'entów War zllwskie~ ZiemiańsldegQ Towaposndy do d~
połudnłu, objąłby posaUdziela lekcji ,języka rrnncuskle~
go. Zgłasznć się ul. IWiń8~rlego
~ znam I'ęczne roDoty. dę pomocnika buchaltera w Murzystwa Mlecz :;kH;lgO i sprzedają, im tOWM, pochodzący rzekomo od nas, WO}.;e3
lO I, m. 18, od godz. 10-12 rnno Posiadam śwladecwto. Oferty pod rze lu b Innym prżedslęblorst\vle
powy~szego ostrzegamy, ~s dotycbczas nikogo ze swoil'h \Vspólprl'oowpi\t.ó" nie w/l od 0-7 pp.
1~-8 .Panienka..
lc>7-1 handlowym. Oterty do admin.
syłaliśmy, ani tet. agentów 2adnych llie posiadnmy.
Glosu sub ... Pomoonik-. ]87-1
fUI'teptanoweJ, no"ą ułat
wioną metodą udziela Ab- POSZllkil!/l sIę mteUgentnll p~Do ek~ploatacJI eRSZAW~KIE ZlE1łlIANSK!E
lolwentka RYllklr!go Inst:,.~utll • ,.' ~3!ł nlenkę (wyznn.nm
I:
J. lektrotechnlczu.e.;o
tduzyr<:nogo dtugo!etnlndoi.wiad- mOji;N;ZQWE'I:\0) do fi-clo lctlliej wynalAzku poszukuje sIę kaplAR~J
~ro 1\11 ~~~CZ lł,~ Izona ti'nuc~yclelka, S;:koln/\ 17. dzlcwc7,~nki. Wtadomosć, Dzlel- taJlsty .lako wspólnIka. Zgtorzu'Q. B, front, U piętro. Od 4, 1 pN nĄ aJ-b, m. U, od .lI-4 po pol,
r.la sub,. Wynlllazek- do GlJ8U
OZI Ł W ł.O~ZP.
~ ~ t pół.
914-1n
150--2 PolskIego,
176-8
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