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zawiadamia o otwarciu
bież.

w dniu lO-go

=

mies. swego

ki
Dddzi lu VI Tomaszowie .az .~1!eC lID,
będzie

;Orl

zalatwial wszelkie

Wi"'go, zadawalająo się wyłącznie
współpracą z [·I.ądem, jako wyko-

OWE.

nawczym ozynnlkiem ,voli parlamentu. ł"oniewaź akcent wpływu
spoczywał na ciele prawodawczym,
II rzeto ul ejed n okrotuie z(l arzało
się w praktJoe. it. prezyd~llt uqllwał sią zupełnie od spraw za,~rllflioznyoh, o~"rall1ozajqo się do
dziedziny polityki wewnątrzD8j.Jeśli lIastroje społeozeństwa
od ohwili
wyboru
prezydenta
zmieniły się tak dale(je aż do
I'bwi1i wyłonienIa nowe!~o rządu,
iż współpraoa obu tyoh ozynników nie
znajdowała
punktów
f!tycznych, wówczas prezydent utlllwał się
zupełnie
od rząd6.v,
!,jastując
godnoM swą niejako
mechanloznie i ustępując pols
nziałalności rządowi
lla własną
je2,o od-powiedzialność.
Millerand jednak, jak mówiIlśmy, nie ohoiał poddać slą ustalouym w ~yciu polltyczll~f1Jli Frallcjt regl1ł.()m. Dążąo do zalrezple-
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rOd~ajU

ozonn, Podgórna
'"
Kraków,
Krakowska.lu7)) "EXPRESS " ,
Przyjmujemy wszelkiego
Lw6w, Kaźmierzowska 7, firma Treppel i Apis{!orf.
towary z asel<uracją, dostawą, na
Tarnopol, p. Gustaw Aksęlro<l.
przechowywanie I w komis. Wa-

.. zeszó_,

Józef Bi:.€nfeld, Sobieskiego 25.

Tarnów, Tentenrns.
'0

no,

Ylo'.-ń,

marginesie przesilenia gabinetowego
we Francf.

Kiedy po nieszcz~śliwyJll wypadku, którego ofiarą parU De~
sChanp.I, zajnł 1\Iillerand !uesło
prezydenta Ft'l\ucji, .natychmiast
wypłynęło nazwisko Leygues, jako
kan Iydata
do prezesury mjniiltró'\ .
Millerand bowiem, sam niezwykle czynny i zdolny polityk
PrzyjfI! ofiarowaną mu godność
pierw8zeO'o ob watela republiki
jerlyn.je
warunkiem, i~ zapewIlione mn zostaną rlaleko sięg-ajqee wpływy na politJ'kę zewnętrzDą, co dotyohozas ule było brane
w rachubę: prezyd'3nt zwykle stał
z laJa od bezpośredniego reg-ulowania spraw życia międzynarodo-

I

kt6ry

•

Paryżu I \tV

Kuw !I i t. d.

I ::runki..

naj dogodniejsze.

.•

szern.e.

Z powaŻllniem

"

W1'aśc.:

Łó ż,

Zawadzka

SI. WagmaI, B-cla JiIle.fel

Skła

'f ob::::

I
I

ozpn;a swych

wpływów, powierzył

on tekę prezf\8owską Leygupsowi,
który pozostaje z nim w stosun~
kacl! ścisłej przyjaźni, przez dlllgie lata współpracował na ~renIe polityki zagranioznej i jes.t
niejako lJajl&pszyDl wyrazicielem
pogl~ów
obecnego prezydenta
Francji.
J acnltohriek Leygues nigdy nie
był tylko mal'jonetl'll. owszem od~
znaczał titę dOI:t\ sprawnością pobty-ezn.q i . . .od:zteiHJm ooenia-

niem llwestji miądzynarndowych
w duohu reprezentowanyoh przez
siebie
stronnlotw oentrowyeh,
jednak pora~ka jest bezw:tgląd
nie klęskf\ Milleraoda, atak bobowiem skierowany został nie w
stroną osoby Leyguesa. leoz jego
dz.iałalności.
:Jt.

...

'"

Od czasu ustąpienia Poin.care
zmieniło się ,le1e we Franoji.
Wybór Deschanela był ju~ zwyciąstwem
reakcjI.
Po nim w
szybkim tempie nastepowało niaoględne angażowanie
się w awantury kontrrewoluoyjne VI RasJi, nawiązanie stosunków dyploffiatyczDyoh z Watyl,anem, cały
szereg aktów polityki wewnętrz
n·ej zaradzajllcej wzmaf,auie się
fali szowinizmu, i reakcji nie ty1ko u góry ale i w średnich i DiŹ
szyoh IIawet "sferaoh" społe6z~ń~
stwa, Oały szereg bezroboei, w
w Jdóryoh zaangażowan'a była generaina konfederaoja praoy (O.
G. 1'.) spaHł się na panewce.
Przy ostatnioh wyborach do
senatu 8oojallśoi ponieśli poraż
lt!}, podobuie zresztą. jak l podozas zeszłorooznyoh wyborów do
orga.nów samorządowyoh ..
Z drugiej strony nie można
lekceważyć zjawiska biegunowo
przeciwlpgłego: skrajnego zradyłl:ali'.Zowan1a st~ pewnego odłamu
robotniozego,
lttóry IlotychoZJls
mle~eił się w ramaoh francuskiej
partji socjalIstycznej. Rozłam na
kongTesie w Tours Z~ wszystkiekjemi jego fahlnen' nastąpstwa
mi zarówno w polityce robotnP
czej w organizacjaoh klasowych,
jak 1 w parlamenoie, gdzie z naazenie rozdwojonej frakoji 800ja1i8tycznej spadnie do zera, jest
symbolicznym memeuto po{! adraS6m
zjednoozonego' konserwa~
tyzmu.
Jak upadek Leygues, wywołan,
przf'z opozycję bloku narodowego
wobec rządu .i est zwiastunem zwierania się szeregów reakcji pod
basłern nicmiłosiernej walki ze
wszystkiern, co tehnie duchem DOwoczesnym 1 pragnie wybudować
.!lową FranojE). bowiem .tary kU.
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P. \" '\!Jelleł~,

W rolaeh tY!:11owych:

\

E. Ni8sen, J. Hasso quist,
H. LicłłH{e, E. tuhitsch.
'~

Swiat si~ zmienił i codziennie kę ministpr!'lhva spr::lW 7.3.g-ranicz-1 dukowana w celar:h oszczec1noś
()t 11beralno-rPllublil:ańs!.i
stnjE
tnie nyob, a Poinnllre 'finansó\~, Jeo'l- cio\v;ch I wszyscy są t~go ż,'ania
siQ już zb~'t. 1'::1:; ,cym wobe(' po- zmien'a SiG nadał. Francja
tr 'b życia; t~k I'ozł~ l
w Tours wobec pro~'icmatu: zmienić wszyst· noc!,e~nie ',17!fluniki pl'zYJ!u~zczają 7.A ~,ablaet. ~owiniA.n się sł;ladać

~""----"ll
Wydawnictwo "Tel Awiw", Łód:t.

l

że Jlr'Ść

ko z gruntu, co już zapleśniało od
czasów wiel1dej rewo! uc'i, r. 1848,
a nawet op Iwnstytuc;1 18 i 5 r., C'ly
te~ stopniowo upa.dać do roli kli-

pi rwsz '111 r,wla",tun'''lI 11l1rZ)
socjalnej, ktlhą gJppotq ilWl1 j 7'1wzif\tością hoduje nieświadomi e
reakcja francuska.

~,,<;t

DZIŚ,

mInIsterstw zostame zre- tyll,/) z lu.dzl bardzo wybitl' ych.

e et pre

'"

być 11:1\\ et

odrazu c 'teJ'::-ch oremjerów. Wvrok: dzie'o\\' r:e cofną Się
ani l rc..K i dei,

Dr. jeremjasz trent. ciel

eDle

•

PI'l)C, S
społeczne
Francii n' e zezwalają ieszUr,!eży:e \. y i.l 'kI'awienie i

obecnej

na

I

Ju ·~ławr?

\lJU UCj8

l1l'j
drogi, po
\VARSZA WA, 14 stycznia. (Tel. wl. m. Pol.) \Vedłllg
Franc·',.
I ielu łud7ą
pozory zahamv, ':Hlci ','3lki l'laso- otrzymanych w ministerstwie spn1.w zag["anicznych lllIorma·
",'ej i sZP'iOl,;eg;o r ~F--:\\Sl.u:i1nie cji telegra1ic.znych, wezoraj na terytorjum JukosIa wjt, et
nia szowinizmu, k~61.' przyciemn:a mianowicie w Belgra<'lzie, B02nji i Sł:owenji wybuchły powzrok metylko I Jason\ posiadają ważne rozruchy, strajki i wall\:i uliczne. Ludność używa
cyrr, a'c i Ś\,I;,,~l' rC'botn:czemu.

dąży

Rentio;;ryz,,, francusl'; niekiedy przy karabinów maszynowych.
b'era takie formy, jr.kgdyby on t środki ostrożności. Pisma
właśnie był mas'l !udu i on wyre'
żał

wolę, która jest wolą
już na horyzoncie ::la
wiły się f,rożne sym;-;tomaty rodem
z Tours i one zjradzają, że do
francuskiej kadzi dostał s:ę n;ebez

Rząd przedsięwziął

nadzwyczajne
komunistyczne zostały zawieszone.

swą

FrancJi' Ale

Stan zdrowia fcacI. Pailstwa

7 i

ćwipl'ć, I}l'zel~az

na \Yardo 6 tl'Z ós;ającej mu międ!.ynarodowej tem
mych. Oolary DotowaUQ w Gdań
WARSZA 'tV A, 14 stycznia. sI.
peraturze może Ja wo p. Milleranu 67 do 68 i p6ł. Funty szt.
czy Perretow: (Pat).
dowi, Leygues'owi,
Komunikują mim, że :253 do 256.
,

pieczny ferment. l:t{ ry piZy sprzy-

,

,

nawarzyc plwa ....

łOŚCI.

e

(10

S7.all'ę

stwa nie budzi

żadnych

Kronita połity~i pUlS lej.

obaw.

Na konsyljum odbytem w dniu
14 b. m. w Belwederze, złożo
nym z prof. dr Rządlwwskiego, pułk, ilr. Ru(lzklego i 1ekarza domowego puH~. dr.

•

Gio y ps-asy po! ,Q~Eej o up· dklLE premjera

Pisma gdaft!'lkie donoszą, że
przebieg układów pomi~zy Polską
a wolnem miastem Gdańshem w
srmtwie urno 'Y gospodarcz(lj był
cai' iem pomyślnY'. We wszystkich
'ł
'
puu ,ta l r]()'zl' U0 porozumienia.
rut""S lU llmo~~ p!'olongownno na
d
n\ miesiące. OiJrucowano podl:,t.awy
stHJ ; kOJ!Weo0ii. )alsze obrady roz['oczuje się w Wat'szawie 1 luteg'),

Q.

trzebie".
Ze I-miany

reakcji francuskiej. Sprawie tej po.
świ~cają wiele miejsca również pisma stołeczne, które jednocześnie
stul'nją sią wyjaśnić stosunek tego
najdonioślejszego w chwili bieżącej
faktu poJityczneg-o do sprawy polskiej.
W "liurjerz.8 l orau nym" p. Elll'cu,
berg" nazywa przyszły rząd francuski, "rządem wj~kszej enel'gji w
dziułaniu" piszą(j dalej:
'
K 'dy 'I"
Y druc h d
d
", az
~,lme)SZ 0k
z ecy 0waneJ energ)1 w stosun u do wscnod-

Le,Hli'Ze

•
cieszy

si~

r~\711~ei

"DWll~TOi!Zówka" kończ.;e swe wy

NajnD'~sla pieśń n3,JrRjska

ilustrowaną deklnmacjnmi ul.,or6w hebrAj,
skich w przekładzie polsl<ilU ZHmuata Brom·

b·rga-B/tko ... kiego, wykonanemi przez p,n':
D. KIi~~b~j;.
DilQly do D:\bycia od !,oJz. 7 wiecz, przy lt:l~;O
w sali '1'0"'. M, ,II,
~ejś.i. Ma uczącej si.Q mfod:ie!y-IG mk, 57',1

spodziewają

się,

że

r.iąou tyo'odnia bedzic 111óo'ł
b '1 < pl:?
• , .':
dO
• acz e j l11 (
ań~t~a \'10C.1Ć O
'T

l'

przewiduje en rozpoczę
cie wymiany jeilców wojcllnych W ilości
1500 osób tyQodniowo w 10 dni po podpisaniu niezależnie od terminu t1tworzenia komisji l!Iies,zane; i że z c~\\'Ją tIkonstyttlowama SIę tych o t ltn'ch !tczba repatryjowanych w Rosji \\'zruśnie do
4000 osób tY$!odniowo, 1500 jUIC',h9 wojennych i 2500 repatryjantów z o~ób cywilnych. W związku z refero\\' ... nsm uktad€m, omawiany byt caty szere!;\ zarządzen, które mają być wydane przez
odnośne ministerstwa i które maja llf!
celu planową i skoordynowaną ich (lzilJ.lalność, zmierzającą ku wcieleniu wspomnianego układu W życie, Jednocze~nie
przyjęty został do wiadomości
refeiGt
p. Dzhtbniskiej, precyzujący współt:dziat
w akcji repatryjacji instytucji i organizacji spo!ecznych, który utworzywszy
pod prezydencją marszałka Sejmu komitet pomocy jeńcom już przystąpijy do
spraw przygotowawczych, celem których jest niesienie możliwie intensy\vnej pomocy powracającym z Rosji rodakom naszym, zarówno W z::lkresie
potrzeb materjalnych jak i duchowvch.
W \vyniku obrad, toczących się na' posiedzeniu, należy oczekiwać, że skoor~
dynowana akcja czynników rzadowych
i spolecznych doprowadzi uo rychłego l
planowego zrealizowania układu o re,
patr}ljacji.

Skład

-

Piestrzyllskiego, stwierdzono
(lgólne wyezerpnnie i 0s13hiEJest (Z ~mś powsze laiel \' zW9c~aW dzi iejszym wstąp Iym arty- nie
jach po! t 'c/.tr~lch, ale przeciwnie c~el'1Ś nie rlzialal n ości 80ft'n,
kule omówiWmy szerzej Znt1r henie tak niez\;,yldelO, źe stać się mogło tyl- 'last~p::.bv ni przeby'el przed
upadku gabi! eta Leyguesa, charak- Iw rozmyślnie, j3ko użycie nnjbardZl j
teryzując fakt tf'l ,Juko ZWYCił,stwo stanowczych sposobów w cieżkiej' po- 2 tygodniami silnej jllfJt'lenzy.

f;-ancu kie

od fi i ćwierć

stan zdrowia Naczelnika Pall-

Czesła w Ołtaszewsl~i.

ad 1 ,

n.

SiWAk

U',\'ypuldenie tej tl;.t
ktćlrei

litel'ncl.ą

_ma=:::oIO_m==z:_ac:;=="'-,*"IUZIIIBIi&:==a:ó:I...,.mm==::a=r;!III:r::::Il~=;:r.,.= I zaznaczyć, że

pc\,i!~łar.e

cze

°

sobotę, d, 11>.1 19n r.
1:, 8 •• peakt.
w Sali Tn, Miloś" "",ki (Krótka l)

pre! ekoję

jenta

cn '6. Vivillni, czy te~ inny jakiś
polityk, które!o ns:r.wisko w 'Ply
ni~ z pO\ odzi kaczek, puszczanFh
jur. na tell t( Illat zawzięoie przez
\\szystkie or"ully prasy paryskiej,
- nie hędzie rz!,!dem, lIt6r P ITIu
l'ol,owar możnu ,lługą i pomyśl
ną przyszłość. ,Jut, tEIn grunt, na
1,t6J'ym powr.;ta in - wyzwolenie
Frlln('~l 'l. pod wpływów Anglji i
rajener 'lczl1Iejsze j nie liczące
się zniczem żarlanie najrychlrjszE'["o WVIl/USZ nia odszkocJo\Y!ill
:ojE'llnych tiU IlIcmcacl'-.ies~ (J 'iś
,nocno
ryzyliowny.
Rozulli/:'my
wprawdzie "oslunRle, a llourge·
ois francuskJ pragnie sobie C:Z8l:1'
p['~dzej poweto . ać kolosalno straty, jakie poni6sł na wytlI'awę
Wrangla i zapłacić sobie za rez~ygnacj~ z wypluły kuponów rosyjskich, któl'j'ch bolszewicy zadnq miurą ani prośbq ani groźbą
nie chcą reali7.ować, ale najprE:tsZJm jego zyozeniem jakoś nie
mo:temy rokować owoonej przysz-

'\7

wygłosi

dwu anglosccJdch kuzynów.
Re,ckcja fratlctJs1(::t nie chce pierAR tż, 14 s;łyc ~fl al. (, at). Havas.
i~He'"
Nowy rząd we Francji-a dziś wszej diOj1·. Ona \, oli cofnąć koło
o ie zył ereto ii ut orzt;!nie gabiP.'F' ":.111.
jf's!.~ze nIe \viadlHno, czy formo- historji. Ale histor;a 'iQ nie cofa. :r21 ud
,rzyjął Ul z(;Js~~bte ę mas~ę a~ma -l~ i.
rań go będzie RaCJu} Perret (naj- Prem't.,rem mnże hyć Leygues. Vi- l?? !l"e~
p"awdoponobniej!), J3riand, Poin- viani, !~rh,nd Cly no nc~rć: fiio:c !'.3ieczo aem oGt-łi:eC2!C1ą o pto iedź"

'"

- ,------

. ,

rady kolejowej.

(Tel. od nasz. kr'l'esp.) .
Został zatwierd'lOny sl{ła~ osobisty przybocznej rady l,olejo~;~j,
Do rady \\'~szli: laki) przedsta iCIel prlemysło\\ có\v l'. WIad. la
Fajfer, ze sfel' wojs; owych ;...",,,
p(Jor. Not'wi l, N'eug'pb'luE'r i z j
sff'r kolejowyth in;;;. li:nzlllli n
Zipser.

.

wody:
, - DO.lIl lG 1,17 b., m. obrado,!Polska z.uwagą prz:ySiąda si pr~~-I normalnych zaJę,·
~..,n-:, lH}UZl( ,,'''. ,\ arsza,wIe .rada n,asileniU paryskIemu, ostatme bO\\'OIl \.Ie.
t; .. e!na ZW,ąZkll lurlo,"o-nl11odowego.
~c.i z ,!..ond~il.t.t stwierdzają.';,'ielką,. wrt!- młl\r.Hl : Iftl·l.ba ~ r.~f",1 ~i"~l1
Gló,: nr m .temntr.n ohmd będzie syzhwo~,ć An~;lJl na ~rgumenry Benma \>J
n tl~.,.... ~ !l.~1i li llu. .l (jlill. tnacla polItyczna, sprawy or~auizaspra\:~e G. Sl~sk,a "
MEDJOL.A.K, 14 stVCZlllll. (Pat.). cyjne i sprawy przJszlych wybol'ów.
Biuro sejl!l0\~e ?gtasza n!1stępu,' .'}
ł-heco ZdZlWl nas OplUj, "Naro- R' I .. j
'~.
li
.
porzadek vos.edzer.la dnIa 18 styo... :a
d" 1 t6 .
.
t n'
•
"l et;O O ,onosl,
,e w, wy OlliWlU I
- l!inister byłej dzielnicv pru· b, r. '0 go~lz, 4 pp.:
u
{11, nIe }U r,tca)rt c nu';\ ~t uchwal y rady a mbasadorow 10 dni, skiej p. Kucharski otrzymal de eszę
I) Pitorwsze czyt:;n:e ustmry o ;>~clsprawy
~Z"Cll
l'OlllP"Tl)'I'
'''oJ'sl'a
'T"(Jsk
l'
.
l)u"arS1je{~o
ł
k'
P
wy'z'szellin
~n('o'" Ich opJ~t n("
'
d"Górnego.
d' S,ąska
" (e 'entu~Jote
.
~J
c,...
"
,
."
":::>
od premIera
p Stam" y kos~tó\.v
~,V,,'J',,~
]HZyO poWIe lllmp.oldf\rOWIlIJIUSpl'a- wysłanych zostanie w o'jLJiższym b j" 1-'
D
O.'
i ltaTJlIsz , mlwoka.t0w I J.,r.10.rillkOW
~.1_
wy dk !las najśw!"Itlcdszego mo- l"~ ,c,,
< 'J c' "
I b'
U ms \leg.o.
epesza zawter:l wyra- dowych w h. dzfelnicy p;'uskiej; h) vJ
d~ej~n~ą~~a~~j~;':~i~~~ m~~n~~~~j:P~~ mentn w ~mianie rząd n fra~cuskje-, ~Z!SJ~, na g6rllOl> ~.,kl teren p e 1- zy r~?~śCJ, 7:e autol' przekonał się pl'~e~m:oci~ Zm~dJ!Y Uf,;; \'Y, o I?lacI1 ,1 1
sko-francuskie, tak ważne dla nas w do- 0'0) ci szv ~i z lJ c!k
L ' ., \. cJ to ,y.
IOSllblscle O mezl(,mnosci ducha poi-I śWlaakow I Zlia\\'~w w JJ, dz,elnlcy r- r' \"
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paskarstwem,
nas wiele się
mówi o tern, a Ulało robi, A
uszkodzonyc~l.
jeśli się nawet coś robi, to źle
i osiąga· si~ wr~cz przeciwny
-:skutek.
Wojna, wsz.yscy to wi my,
Przypatrzmy sle, Jak prow z l'iązku r, ok óln iIdem
sprOWl'ldziła przewrót VI dzia- wadzona jest walka z paska. Ministerium -skarbu r, dnia 25
dzinie polityczne, obalając rzami w AnglIi.
listopada 1920 r. w sprawIe
jedne, a tworzac inne pań
obiegu bu'!·
stwa. i p Idkopała panuj1\ce
Zabr .no się tam do nich nieskrQpowanego
lmotów
uszkodzonych
podrqe
przedtem zasady elwnomiczne, bardzo skutec:;mie. Wprowasię poniżej do ogólnej Willdoi!' ęgajac głębiej, niż mógł to UZOIlO JUż przed rold em tr,vmoścI:
przvpuś0ić nal ardziel pl ze· bunały,. rm~eznaczone sJlecJal~
Polsiw Kr.,jowa [(asa Poży
widujucy teor.,tyk.
nie dla "spraw paskarskicb",
czl<Qwa
i Jej oddziały przyJNIemały wpływ ~ywarła OJ1a któreistllieją 'w kaMei gmimUją przy wpłntach i do wyna pos'zczrgóll e warstwy spo nie wiejskiej i po kilka w
łeczeństwa,
JefJnylll p07.iom każdem mieście. W skład ich miany /la illlle, V\ ::lzystlde zaś
dobrobytu (lblliżajnc, innym wohodzą przedstawioiele ku- tas,)' rządowe prt.yjmu ą przy
podnoszllO. Najrlotklh",ie dała piectwa, władz samorządnych wpłatach bez żadnych potrą
ceń i [fgraniczeń
zniszczone
się odczuć inteligenc}i prucu- i konsumentów. Trybunaly te
bilety
l'oiskiel
Kraiowe)
Kasy
lącej, a w szczególnoscl sfe- stwierdzają tylko zaszłe fal,ty
ł'o~yczkowej, c:r.yniące \!adość
rze urzedniczej,
pitS/Hlrstwa i przesyła- ą swą
rro, o czem dawniej' fi ówiły opinję do władz sądowych, następującym wurunlwm:
a) Posiada 'ące więce1, ja. i
tylko gospodynie i slu~ące, !<tóre' na tel podstawie nalda
połowę
powierzchni papieru
zaprza.ta d:dś umysły męż· dają na winnych kary, prz~
banl<notowego,
czyzn, pochłani~jąc in niekie- widziane prawem. Stwierdza
b) Posiadają"e
ws?'ystkie
dy wiele czasu.
nie faktów paskarst\\ Ir od bywzględni~ serię i nuIlumery,
Zdobyoie kawałlUl czasu, wa się w ten sposób, że donosltromny zarobe ' i wzrastają- siciel przesyła do trybunału mer i conaimniel Jeden z podta stale drożyzna, oto tematy, 8\\e oskarżenie na piśmie, po- pisów. Bilety zniszczone, na
o których Idet.) Iko wiele się parte 1aldmkolwiek dOv\'l)(]etll, !dórych -poc::zczególnf'l cyfry
mówi, ale i pIsZe
np. raohunkiem sl(lepowym numeru są zatarte wsj<utek
norlllalnego zu!Z,Ycia, w7.Qlędnie
Dro~yzn~ "\Imaga paqkarst ~o. czy
zeznaniami
świl-ldl<ów,
śrotlkow~ cyfry ilU I eru przy
Uświadamiamy sobie to ~szy' Wtenczas t ,rhunał obwinionecy, uświadt uda sobif' . rząd go wzywa, 1<tór,y 111\ podsta bal kn"tacb okllpacyin,vch, posiadających jeden nume!' na
I w/adze miej, cowe. NIestety, wie swych I,s ąg i do!( ulllen
środku.
\\ \ i,ruszone wskutek
dotąd me" iele
z obiOno
,tÓ\\ mu.,i l:Iowi ŚÓ, że na :,;przeskladn~Ji:. 'przez pół i Skleja
alco r, paskar twęm, które, Jany!ll przedmiocie jego z,\ Sl{
Hill. ZlIiISZCZOII)'ch banknotów,
jeślI nadal tolerować będzie brutto nie przeltracza 30 proc.
uważać, jako posiadarnv p <lkty~~:i pusJ\lJrzy, ::>pro- W l'al dlu detalic7.nym, lub 10 należy
lące 1e numery
wadzi w sJrut!woh uieobJicza)- Jll'Oc. w blind u hurtowym.
c) Bilf't.v sldelone nie mogIł
O ile tego nie dowied't.ie, trynq katastr(lfę..
s!dad~ć sj~ 7. czt:;ści rr)żnych
Obserwujemy sble, e im bunał nakazu1e !lIU' i' W['t)C!Ć !,iletów
wyższe pracownIk oSJaga za- "PosZI(odowanemu'"
n~eprilW
Vi !\'ypadlmCIJ \\f\t Jlh\,\ch
robki, tern predzej wszystko nie pobr::lt.ą rć,",nicę, ogłasza
decydu!6
o wymianie biletów
sl<acze \ górę w cenie, a t-;t. - w pismach swóJ w.vrok I przezr!iszczonych
N"czeJna Dysunek zarobku do \\ydatków svłn allta do władz WSkOltflWrekcja
Polskiel
Krajo\\e) Kas,V
na minilll1ll1l llr ylmlów pierw- czych, Bezpodstawnie oskarPożyczkowe) na wniosek SKiH'sze} potrzeby, stale. ię zwięk- Mny o pasl(arstwo ma prawo b!lil,i\ Głównegn, lub jeg) 7,asza.
poci~gCląć s \ ego oskari,yciela
To błędne koło mogą usu- do ~ądu. S.vstem te l da~e stęp~y, pll zasiągnięciu w r:llląĆ dwie r7.eczy.
znalwmite wyniki, iest :zyblri zi" pod~lr;1,e.j" s1ałszowanul.
l"ierwsza, to politylm rZ1\du, i nic państwo nie kosztuje, 11 lub podrohi/'\nin przedsławio
n,\'ch biletów, l·lbo jakicniw W tym Iderunku ocz niono do walki z p lsk~ rstwem sarnO wie
\ oszuk ńc yc:h ~ IHemi
podobno od owiedrie kroki.
społeczeństwo dopuścił.
manipulaCJi, (J pillll PI ństwo
Jak dono. :':q, mel}n zo t8.<:'
Wplyw tych tryuunułów W.\ cb Zaldadów UraflczllSch.
wstrzymane h'ansporty woj- j st wlelki. JUi samo 7.awe.
Bilety, nie odpowiada'ące >0skoVl e, Ilość pociągów osobo- zwan'e przed lego forum ,-'izko- wyżej wskazanym przeplsolll,
wych zl,staq,ie ograniczona, 11 d7.i firmie, a cM. dOfJi, ro wy. moga być \~ yn ienione, t.vtu
'ruch pociągów towfli'owvch rok pot~piaia,cy. Firmy RlolZn- łem w,,-ntkll, \~ H~ pariliach
imacznie zmniejS1l0Il . Paro- ne IW zwrócenie nieraz ldl 'l 7,1!is7czenia pr:t,ez ;7,ywioly: w
wozy i wagony IInją być u 'pensQw tylko, pobran,rcll po pożhrze i pownd7.i oraz sl< ut~yte pr~ewa~nie
tranśportu nad dozwoloną normę, or1c:m- kiem dl':iaJań wOJenllych we
~ywllości z Run un;i i Gdań- ły to Już na zmniejszeldu si~ dJug uZllllnia Nao?;elnei DystH'.
swej ldPenteli nieraz do polo- rekcji Polskiei l\raiowel Kasy
Z Gdańska maią przywieźć wy
Poźyczlwwej.
I'oszkodowani
do Polski 3,000 wogonów zbo
Sądz my, M za wprowadze- ohowl~zafli s,! wtely zł@'1Yć
za i mąki, fi z HumunJi i Buł- niem taldego trybunału wy zaświadczenleodllllśnych wbj;r.
garli tahą ~ mą il( śc. T,vćh powiedzieli by się i Impcy i adminlstrac.Y1nych O przepro6000 wagonów wystarczvć ma kOnS-Ulllenci łódzcy.
wadzeniU docbod/'j, Dla I lIstana wyżywienie ludności w
Nic łatwir'Jszego więc Jak lemu przyczvnS
ol<olic7.no
porozumieć sie. i pójść śladem ści znlRzezenia.
Polsce do końca styczll'a.
Obecnie chodzi głównie o to, tyd), którzy n1llTIO wad, czę
a by transpor y ZbOża mogły sto bardzo 1 ku naszej korzy' - - - - - - - - - - - - się odbywać w t In pie przy- sci mogą na m być wzorem
spieszonem.
d-sld.
Drugą necza" lest "alka z

W spra-wie banknotó . lwr~t zar~IIW~rOWdn'lrll fil ,lVII
.
lu
f

Czy

FH:LJETON.

kupią Polskę?

milczy dyskretnie, lec7, i~lk
logłoski cht1dzą, gotówl,y \\ydHć nam y.aś\\iadczenie dohre
go sfJrawowania Slę i lllwet
r7.ucj(\ praldyl{ę lekarsl<ą i polechać do Ameryki 'l, apelem
do h iesel< ż"do\\ sldeh, O ile
'l,god~ilib.vśmy -ię n:
:i'.upf'lne
równou prawnienie ż'ydó\~ w
Polsc€ 7. zag\\ar:mtowanif'Ill
następ!. iących postlllatów:
1. ZwinicCle wszel,ich ko
operat.\ w cnr7.eśc)atrsldch i oddanll7 7. Ilowrotem nanrllu w

W pr cowitem wy prac waniu, ogłd'Szonem
żargono
wym "Lodzer l'ageblatt". zastan! " się nasz pos ł i
'icep ze!? rady mhijslde dr.
Ho enblatt, cr.y żydzi polsl'y
daljz zaś idezenie, ż'} legt
lIU w Polsce tjobrze.
wia'le·
Cjtwo to ma być wel{ lem,
!,tóry rząd nasz pragn'e za,ys- ręce ~.ydowskie,
lwntować u bankierów zagrll2. Zniesienie zal<azu hl1n
n1CznyCJ1, współwyznawców do dlll w niedziele.
l·toru.
3. Zwo!nienil'l
'" ~zystkich
żydl<ów od pełnienia
powinnośoi woj'lww6J i powołanie
do życi( 11lIIicji ludowej 7. potj7.1ałem 11ft "zn nia.
j\l1allo\\ finie J. Illendantem miliCji
żydow Idej w dystrykeJl~ łMr.
kim r onego Jm'bluma.
4 Własne pl'iJ'loYodawf:itwo I
orga lJ r w'y leona woz!:', f.;1ldy l
,v, 11 i II in 'tuncli w I oisce, sąd
JJrzed IUfjrvyŻSf,J w·I;I>.tYlIie. Will'
n poliCja w dzie Ideach l rO" sld h z zachowllnieru t a
dycyjnyob ubior6w nnrodo-

5pra-v ie men tarza
Ś . Józefa.

v

ao

MAŁY

I.

Przy biuf7.e komis, i rewindylulCyjnej w Wiesbadenie
rozp(lczl\ł c;r,ynności polc;;ki komisariat zagraniczny l<olJlis)i
rewindylracYJnej. Czynny on
)f'st nl-l zasadIde umo\~ y zawl-lrtej 7. biurem francuslriem,
Po szeregu kon teranej i, od
b.ytych Pl"'Zt Z przedstawicielstwo poJslde r, czynnikami odnośnenli w BerI' nie, Frankfu~cie i Wiesbadenie, władze
niemieckie zobowiązały si~ do
wydania w styl:zniu rozporl.ą
dZElnia, zllluszl\ią~eg{) fabr.Yl<alltów niemieckich rJo zgoła
s/,anill maszyn, pocbodzwych
z rekwll6ycJi w Polsce. ZalJim
rozporząrJzenie to wydllne bf<dzie, r07.ipocwie się identyfl
kacja masr.yn, znal dujących
Hi~ w składach i w fahrykach
rządow,vcb niemiecldch, Muterjały, dotyl'zące okolo 500
maszyn i motorów, są już
prz P1, niemcńw zgroll adzone.
Restytucla t..vch objel<tów nie
llapoUm nd większe trudnOŚCI,
Co do masz.) n, uętiących w
posia.'laniu pr.vwatnych przedsiębiorców' Iliemiec!dcb, p,'
tl'zrbna le.::t dh restytucji
zgoda obe.meg\) posiadacza,
aczliolwiek w pr7.'yszIGŚCi warUllek ten m, ulerh zmianie
Na po l 'ławie takiego polu bo·
v\'m'go porozumienia "S }"'no~
wiecl<ie rl'owllr7,,ystwo FabrykI
rur i ż"!la7a" odebrrlło lU" tUl'IJinę (I sile fi tysiące K, V. A.
Poshdacze otJecni nitmiec<.:y
zgadzaja, sili ponusić l{l/szły
nem,mtażu maszyn i tl'an'3pnrtu do starji grurJlczl\eJ, natomiast u~'hyla ą si l (jd ponoszenia kosztów transporlu or!
granicy i i'.!Ilontowan;a maflZV n w odnośl,e pOl!;ldel
fabt·y'('.
\V olO'ęgu Magdeburg», B rli}1», I.Jipsk» l. I?rezna
złI.I1Jdu)e się ZIl o:.H1.t ilosć mu
szyn polskich Zwła:l~cza w
Lipsku Zll'łldu)e SIę wIele lila
S7.yn z ŁodZI.

-.Cmentarz onlalący knecitł
Józefa w Łodz ' , był ongi
p'el'wszym cmenbrzem grhebalnym naszp.go miastlI. Przed
kilku latv część teco cmentarza, prz.ynależną do ~miny
e\~angelickjej ŚW, l'r6jcy, wy'
dzielollo z całOŚCI; Jl'dnocześnie gmina ewngeliclca postawiła parkan Ill't nowej li.ji
nemarlracylneJ.
Wskutek tel:o 7malał cmiatarż kościelllY, kościołek stuc . ł okala iący go dotychczas,
św

ładnie

a

si~

zapowiadający

skwer-ogród, Parafja:sie-robotllic.y patrzyli z żalem na stratę owocu swej pracy i stal'ań,
ogródek bowiem własnemi założy li rękoma,
rjla troska wpłvn~ła lV rezultac'e na powołanie do ~J
cia ł{omisji le strony katolickie; I ewang ..lickiej dla ohmyślf'nia warunków, na któr.Ych
cdoM cmentarza mogłaby na~
hr,eć do pnaf)i kat!llickiil.
Pl'ace I<ornisli dały wynil< polllsśln.v: paraf ja 15w Jó,jeflt nabywa obecnie cz~ść cmenta·
rza e \'~ngplicl<ą za cenę lJeO
t.Ys;ę ~y marek, sto~owna umowa
podpisana zoshnie \V
dllla.:h IlIt)bIIŹS;;;.vch.
Kościoły l<atolicl<ie pod pa1l0wnl1iem moskie"skiem nie
pos'adał.v majątków, konfislrował je rząrf zaborczy. Dzi:='ai
cr,as.v 'i~ zmieniły, IJlO~ł-\ ' r1_V
lepiej I bez \1b,lWY zatro:,;zczyć się o dobytt-Jc parafjalny,
Żądaną przez gminft ewangelicką sumę, .. a czas.y dzisiejs'/e poważną, myślimy zelIl'ar, dl'ogą dobrowolnych ofiar,
parafianie św. JÓzef.! pośpie
SZ;} chęLnie ;r, daham!'
Cmentarz at"li omawian ...
ni, ie~t przynależności" pararli ŚW, Jó~efa, Jedynie tyla,
jest.C'ze w Łodzi lud7.ie, któ·
r7,y na. tym cmentarzu grzeball prochy swych przodJr'w,
nif.)eden łod/.lanlli łączy swe
w,,:pOl1Jlliellla Z t·1l1ITlioJ"iceltl.
Cliltntar,~
8VV, Jezefil to pamiaŁka' wlOisnosć cnłei L0,jZi.

Wlado'l,n~H~' () tern, 'l.e !II lej
sve to ś\\i,te f.da m'a~ta, prze

,/ UpU· cie
ożyc

ę

drodzen B.

chodzi pO'j opiel\Q katolickł"
Ilie mo~e być obojętna dla
neMu
mi sZI<ańcćw miasta.
Nie wątpimy: że zaInteresuje
się nią ogół katolików i sIwt'1I'ZlIą pamięcią POlll1Źtl do
prędszego irealizt1wanis UlllO\V

v.
łJas!<awe

otiar.v będzie pl'!.J)ala 1<llllcelarJa parafji I1W
Józefa.
Ks Si-nicki,

mOlA

pr'1UO-iz('Z !"lł' ŚW, Józefa,

WI ch: chłtllt, obow:ąi\l~ow" 7, 'ind 'l'nlmłlou, handlarln , ran,cmych,
wewn~trznych
długa hrod',
i l-e)s\'. Z.vdn -kosćmi, 'lmu~7.0n('go U 'ie';:tć ('l'iłl.i ha'ld!u i prz~m.V!'lłu.
llie może ZflareSl.towaĆ roli- z 1llsZf,allll rio l.arl'l-l1'7.Yl15Idel
p" przy ęciu wy"ej wvmie-

clant i!lneO'o VI :vzl'an a, nAtoniia~t miliCJant" żydnwski ma
prawo poci, gAĆ do ot'! pOWIedzia!"I()sci ka~debo nwantlll'liika bez whgl~rłu ' 11\ . w.vman e,
Jlarodowość i ,łeć. Spec a!ne
wi~zienia.
r,
~7,kolllic;tw
7. dopuszc7.eniem

,

7, ydowskio

Pol~I\i,

Polacv to [p'l'ód uer,
łmltury i his·tarJi. W -owvm
c'l.<lsie chodzili les;l,ez', po le
sie na,!o i przy świetle kSl~
życa spor7ąd7.ali sobil'l piecz.vste z dziczyzny, wall;sa,lą
cel sl~ po l .,;Ie. WłaśCIWy
początek oywilizE!r; I t' IZpOCZ'yn i się z chwil!!; prr..vo.VCi 'i ż .~
dów do Polski i odrutoWlllia
pewn'yoh przestr1.eDl leśnych
H.' Konfiskata majątków i
\\ ysł lilie do Pale~l.vnv ty('h
wszystldch "gOJów", którzy
ośmielą sit; krytykować reli
gję, 7.wycz,a1e i zabobolJY ~y

',:zyka polskego po dwie' goddn' tygO
dniowo w ku?dei Idasie.
6. (Iddanie wS'l.ystklch do~.taw wois1<owych. i rządowych
lmp~om żydowskl!l1.
.
7. Zupełne
7,rówlJaillfl w
prawach ?l;.rgor~u I. 1ęzył<Jelll
polskim . .. Zyd'l.\ mOrtO, u~ywa~ dow~lde.
l~zyl<a
pol~ldego,
ntltolllJa t·
9. Sprawedlh-e
ustoimn
pf\iądalle l,yiob,y, żeby Polacy
l<owun!t'
udziału
ż.ydów
w Sejd In łatwiej r,eoo \ spólżycia
uczyli ~ iQ ~,')rgollu, ~Jłodc;mu mie, pr~ez przjz/lHrJie im przysto:unl!oVio narodowi !'lt)!slde- lJa~11nie 30 }Jrocent mandatów pl)~el.·l\kh.
.
11111 pOl.llllllie języh I tak "tal'Cg-ll,
Jakim Jest '/. dowsl\1,
\vłasn,V Sejm • I,~ spraw iy
może przrllif- ~6 nie I(}I 1I10lle u- dowsł<kb z sif\dzlbą
w Wllr"ług! w IOZ1Ą.OlU kultury i w sza\\ie i I 1')1 orolOualny UOi'.lul
~.yCl li gosp'Jr:tal'cz. n lZ U.(lIem w
l' 11 ?;le:"
Wal anc, ą
że
l,ra-pl'n iziadl<a do : tor l, ~tll'l 1'1"'.' /,JfJdłyll;r w,vJą0Zl1le naC1o'
::;aIJem drżC\ca. ręl\ą lIa Jedlle) lwlistUlJI ,ministetJH: sprhW za-

cb tlzi,-więciu punl,Mw
przez rzad j Clł'Y 'laród pol.;Id, ll10głaby nastąpić zg.,da z
bnltnilll narodem 7,ytlowskim,
Wówczas Rh'umieuiami popłynęłyby pie ,iądze z zagmnicJ, lA wię \::;1.096 bankier6w
ź.\ dowskieh prl'le1;iedliłaby si')
nlOIl

do Polsk:.

Ustalyby Idopot.v walutowe
i "y.dębidiby" z podr,iwu pa::;l<arze wieJSCY i miej:3cy bez
róznlc.\' narodowości, wyzna·
ni,\ i pici na widok tłuste; i
zarumIenionej 7.e wstydu marId, o j(tórą inlle "wa1lut,V" by
'ię st.arały
.
PrZt'z , ertną noc stan )el- by
się tal, podniósł, ~e za Jedną
marl<ę żydowsko-polską.
ciłby Ni/'miec 500 swoioh
fałsr.ywych), AngliI,
ze

pła

(niedwa
fuuty, a Amerykanin chybll z
fi dolarów.
ł
Oferta. warta' głębszego naIJlysłu

!
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Wiec spożywców.
ska" Ort-Ota po nalnlższych procent. Pr7.yezyn~ tego było
magistratu
Zil8czn@ Skur '/lenie się ziemi
k) W niedzielę, .anił lG ' gG cenach,
O godz, 8 wiecz, również po u rawn)]. WynOSIło ono \V
wezmą udział w delegacii ro· stycznia, o godz. a po połu
botfJików, j\tóra się ma udać dniu w Sali Rzeźni BałucliieJ nainiisz1 8h cenach na wido 1917 r. 10 pro '., r.. obecnie
Ne!.rola gia.
w nadohodzący ponied/,jałek przy ul. ł,JagibwnickieJ odbt}- wisl<ll ludowem "KomedIa .... ). zIemia uprawJla skurczyła się
W czwartek zmarł pra.wie do prezydenta ministrow p. d~ie się wiec spotywców,~wo JIlyłekl< Szekspira.
o 33 proc. Powodem tego był,) .
nagle w wieku Jat 73 i Il~;ynier \vitosa w sprawach aprowiza- łany przez Komitet SamopoW n edzielę dllia 16 h. m walid wewnętrzne i w elki
Adam Hamburg, były dyrek- cyjnych: wice-prezydent Wo- mocy Społecznei Spo~ywc6'łV o godz, 3 po poL po ceTlaeh I rzewrót. ag- arny. ZmAlała r6tor wielkich pieców metalur- Jewódzki i ławnik Wals.
popularnych "Sr,opl<a Polska" wnież wydajno~ć nprawi80ej
w Łodzi.
gicznych w Szczeciolt", hiemi
-laseHwwe widllwisl{O Or,Ota ziem. i, i to od rolm 1913 do
Ku-sJ
O odbierani&rzom.
konce-ii
paskaw
rr.
. 19]9 o 19 proc.
kielecIdei.
". szewskie dla inteli
oq
vg.
a w. " CIlory z uroJIZmarły, praculąc w fa.bryce
gencji
nia" komelija Mollera z pro loDo s adk
r ·1 kC'l' rzy
.
k) Na p' siedzeniu Komitetu
l etem
p
u P "uU } P ,Szc70eclńskiel przez lntz gÓl'ą
(-) W ubiegła. niedzielę o- Samopomocy Społeczne.l Spo- giem, epilogiem i ba ł
, c'zy'Jliły się rel<wi7.ycJe i konSO, zysl{ał sobie tIlł<toWnf'ID "iVarto
w ~oljzl' p"zy Pan'stwo
Jdóra zyskała niebywa y w fiskat,u zboża, zac'u·te przez
t•
LJ
l
•
żywców postanowiono do.a·
d'
k
"
"-.:
postępowaniem i uczJl1oościlt.
szlwie zawodowej dla gać SIQ od Ul'z ... du walki z Ło Zł, su ces. Rolę tytułową rząd carski w 1916 r. prz~z
powszechny sza ;jek i "y:m- Wf'j
z'....!'ł t ,
flTÓ!C"·U' "'ku 1:>~
'.:
'"
kreuie
ministra rolnictwa
Ritticza, a
d n'7}' e"'c
n
n ,.... ,-,.
,,"k, liCBWą, aby IN sprawach, Ide'·
W dyr, łZelwerowicz.
d' d
patję wszystkich współpraco
lmrsy
l<amasznictvra
dla
interowanvch
".
Komitetu
I{arano
przysz
ym
tygo
n\U
y'
prJwadzone
dalei
i
udoskona·
wników, zdob.ył 'całl<owite za- ,
.'
" r e i w J ' a teatru mi".)·skiego, ule- 10le pr r. b l ze 1'1 ów'
l
nie
grz.
wnymi,
lecz
odblerar
'/tez
o
s
w
{
.
Igenc.Jl.
17
ufan i 1\ i Dl i r śród l"I~egz robotGrono osób wśród inteJlgen- nI', fi JTo'nCeS}l' Jut) ZaUl!{nl' p - gając licznym prOŚbom rodzip, pierwszej rewolUl)łi Szynniczych,
'. t t
. ł o "Clwa
ł'
-.: ców i opiekunów dale speclal g a r"\v
t
ł
do y mo .
CI'em ]'nteresll" ponie~""'z'
pusUrodzony w Jędrzejowie, (,JI
t
yva
u
ne widowisko dla dt.ieci. Wy- o uol zluso'~n\lw rzą w
l b U,61 ze.l. powzt,ę
e ny, zan.nar" s wor,zema , kur- I,arze wszelkie grzywny odbi- po.łfll' ,J'e "Szop,ya PolSka".
n JP
l) aZOWY. h
" .1
jako uczeń bierze udział w sów
kamaszr
ldwa 1 SZf.l\~ ',J'ają
stwa
."
eże lOS.)' a c ce wróClc (./.o
•
' .
I ..: .
sobie wzmO~Onil.ll pasko- .
C
.
.
,
ruchu powstańczym, za co dla Jntehgenc,)l
l po krótln.ch 'waniem.
eny mieJsc - zwyczajne, swego dawnego stRnu, musi
pr~ez
kill{anaście miesięcy
naradach pro1 e kt wprowadZiło
przyczem kaida .soba doro- znieśó prawa wyjątkowe, zagnębiony był , przez ' władze w czyrL
Rada interpeluje Magistrat. Sfa mo~e wprowadzić jedno opat.rz:v6 się w narż;ędzia i
moskiewskie.
uroczysl'
ość
otwar1<) PrezydjuBl Rady Miej- dZ'ecko.
maszy· y rolnicze, 'ale przede~
SIn'omna
Po odzysl<aniu wolności dla
cia
kursów
o~ranlCzyła
si~
do
skiej
zgodlde
z
uchwałą
osta,
wszystldem, i to na)trudnieidalszych studjów udaje się
przemówjenia
prezesa
dyr.
R
tniego
pOSiedzenia
przesłuło
sze, pOlj iąc się edu ,acji agrozagrani ę - do Nlelłliec .
tna,
'll
ul
s~dziego
Jackowskiemagistratow-i
uchwałę,
domał
nomlCznej
mas wieśniaczych.
Ostatnie lata ~ycia Ś. p,
go,
p,
JankowsIdei
ijednel
z
gającą
się
zdarlJa
doJdadnego
Zagraniczne
koła przemyAdam Hamburg spędził w
zenle
p.
Tomasz0w"lriej,
U· sprawozaania na
najbliższem
słowe
zajmą
się
zapewne przeu,'
Łodzi.
rzędniczkl,
która
w
imieniu
p0si
edzeniu
Rady
z
istotnego
-zdewszystldem
d03tarczeniem
Zgon Ś, p, Hamburga obu
dzif,kowała inicia- obecnego stanu aprowIzacji
masz.v n i narzędzi rolniczych.
dził szczery i',al śród
wSZyBt- słUChaczy
torom
za
urut;homienie
kur
miasta, oraz przedsta\l\ienia Go.podaroza polityka
Za to wszystko gotowa Roldch t,YClI, którzy Go znal i.
sów.
I '
planu
swoje.i
działalno15ci
w
Anglji.
fOja
płacić złotem. Niektórzy
Cześć Jego pnmięci!
Kur sa, Jul>o zaczątek, obli- tel dziedzinie na J)ajIJ11~szą
A ngieJslde kola bandlo\,;'e przemy;:;Jowcy pro lonuJH, aby
Go.' z D"ohob,czaczone sa Ila razie na mała przY:5Z1oŚĆ.
debatulą lIad dalszą polityką ~,ł to to złożone było na ręce
posiadaJą miejsc
Wolno'ć n~jmu i.racy.
przemysłową rządu br'ytań-' .lf'd\ago ,z rządów obcV'ch, eII) Przybył do Łodzi wIce- slwlę, gdy t
skil'lgo
wzglęflem środkowej i I'\entua~me grupy rzą1ów, aby
prezydent m, Druhob;yoza p, dla 16 r::łuchaezy. Nau!{a h'wać
e dnym l, majątków po połudnlOwo-wschodIlibj Euro zauewllIó kredyt transa){C,orn
hęd
....
le
prLlrlZ
szdĆ
miesięcy
po
W
l
M, Melmlrowicz w celu z»poW II. tu Błoński/- go oraynarjusze py. Otrzymuj'", one, ~e Polsl{a, Z Cosią 'rowa,r wys;Y,łany b.v ć
znania się ze stanem szlwlIli- 2 i pół godzin d:l,i'elllJie, Ot ł 1. którym
chciano wręczyć )<art·
'1!
Ród
ctwa, organizacią przymusu od 5-7 i pół wiec.zorem. p &- ki ~wolnienia w terminie no- Czecho S:,)wac.ja, Austrja, Ru- może. do osp r wDleż l'Og.ą
odmówili idl mun}a, Węgry,. Jugosławja i w~.lanl .za . SUrJW je r~sy~~
szkolllf\go, 'I, dzinłalnośclą 1<u1- ti:l za Jcurs wynosi mk. 3000.
Wśród dotychczasnw.)sh sIu- worol~z~ym,
Bułgar)' a, rorJ'ą jlodobne lite- skIe. 1.lJrno po~aru lasów IZnlturalHo·oR 'wiatową magistratu
prZ.V1ęCl;l,
oświadczająe, Że
Ó
l
Z
kresy ekolłolllczne mimo róż~ szczen.la, Ros a ma na wyw z
i ogólną g\ls!,od"rką IIieiRką. ehiiczów przeważaj~ pallie ze
WIąZ u nych celew politycznyclt. "Man- pół mllJon~ stert drzewa. Nit
sfer urzędni 'zych I nauczy~ otrLlyma i rozkaz ze
Z..,niejszenie liczby urzędni' cielsIdch; pom1ęu.zy p ,mami, ro~~tn~l{~tW rolo??_! .. ~b1k na~ chester Guardian" gorąco po- pr~e~zkodzle stoJą t,Vlko trudkiw miejskich.
uczącymi się kamasznictwa, t;rc lDlas
roz, lJac o aJlll piera stosunki przemysł Iwe z nl,sel tran~portowe.
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Produ,!w)a baw.ełtly" zmDleJa
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one za~tosować się w głowO' prawny slmrczył SJę o 5/6. W
Kierowniczka kursów jest s IJ~ ę •
w~'dzjałów.
Wsmówioflo pra·
cę znacznej liczbie Ul"ządni panna Miec:mik·owska, Indtruk- Cho."oby zakaźne i smie ... te' Dych lm ach wspólnei pollt;yld 19.'5 r, Turl,esl3.I}. dawał ,2.0
ność w Łodzi"
1 1spodarClzel. Nie zawierając Dllhonów pud?w, teraZ t.!lko
I{ów w Komitecie Rozdzlldu torem zas p. Halas, właŚCIciel
lia czas od 1 do S-go stycznia sdll!łego związku celnego, mo- 4. Jednal{. pO~1f'Wb.~ tlralDl8 są
Chleba i Mąki, w w.ydziale zakładu cholewJ{arskiego.
Po zakończen'u Iwrsu Iw1V21 r.
głyby iedfrllk zh, rmonizować Ilrz~ważnle nH\t~zynne, wydatopieki społecznej, Próc7J tego
Na dur (t.yfus) plamisty, za- swą politykę finansową, han- ~ śc. leb. spadła .~o 6 pNC.,
zwolrdono 8zt'reg robotnil{ÓW ma9znhltwa rozpocznie się II
w wydziaie budowlanym jod- kurs, szewstvu.
()horowań 6,
w tern lłlę~- dlową i f"i~k!llną. Stworz noby .Jest .leszcze w ROSJI do,syć ba:dziale brukarsldm.
czyzn 3,. kobiet 3, chrześc- iednolity rynelf, który uła.twH- ,":ełny Ila ~yw6z~ a 111lanOWl~
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gtnn a uległ pewnemu zniszozeniu.
J\otllie,ia za:'.ądal,1. odnowienia oPARYŻ, 14 styeznia. (E.-E,). krętu co obl'cnle uskuteczniono.
~Ageneja R lss-Union nowiapnHty~a
duje się z Moskwy przez He1singfors, :i,e stan zdrowia Le- Zamiary oddzielenia kościoła od

n," ~tyc:'lnla

UstaVJ8

1,_9_2_'_r._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Czeska

'I'inlli

'",n()!'lić

podania, zaopatrzo,
stu~by
wojskowej
za pośr~unictwem dyrekcji szkoły,
_
Ll
z dnia 18··0'0
/-,n:dnia 1920 roku.
ltt6r8j ucznIami byli przed wstQpieniem co wojska, Bli:'lsze szcze(Ciąg dalszy)
CZĘSĆ L
g'óly zna.lc1ują się w Dumerze 21
"Dzi on ni k:} urzędowego ministerOgra~:~2 n:c pifliaWa wppow~adamjjB i przedłlll~ei\l~e
państwa.
jum nświocflnia" z r. b. Numer ten
nina budzi wielkie zaniepoko!umó tli G~-rn~ O ozr.~eC;;ZDelłjfr~ c:Z:ws7e ło"'wamaa.
m0\;nn nab .. ć za crnę 3 rok. 20 f.
PRAGA, U stycznia. (Pat.) Mini~enie ,:v stolicy sowiec~iej.
Art. lO. (]) Ol'I' ('l. wypadków I jako sklep lub "pracownia - na ten w I\dmi n ist~acll "Dziennika" (Baster
spraw
zagranicznych
Benesz
wy",Prawda" d0nosi jedynie, że
wc~eśniej3zc~o rozwi~F[t1' umowy naj-I S:'''l cel lub dla rozszerzenia wJasnego
głosił wczoraj expose o sytuacji zaz win)! binrąee~() \' najem, prze- przed:'1iębiorstwa koniecznio i zara10 ?,'atela 12) w Warszawie.
na ostatniem ~osiectzenhl rady granicznej. Podnió9ł on, ŻC stosunki rutl
wiozianych ". dz;olnicowYl!h ustawach polrzE'bu.ie:
komisarzy hHI(1\vych przewod- rcpublik1 czeskiej do Austrji i Węgier cywilnych, \"ypuszez:-.j!)c·, w najem
o) jeżeli biorący:v najem pr1oedOpłata za reklamacje.
niczył Trocl;ij. 'Vopec tego, poloJlszyły się ostatnio i jest nadzieja, może najem wypowirfl7il'Ci. jak również miot najmu w całoścI lub części, z
Za wszelkie reklamacje,
korzystać l7, postanO\~irń tych ustaw urządzeniem lub bez tego, oddał komu
że międzynarodowa sytuacja bez "'zglę o l!stanill najmu bfZ wypowiedzenia innemu w odnajeru lub ustąpił za wyże Lenin b~Tl nieobecnym.
szone w sprawie rozm6w
du na stanowisko Rosji nie ulegnie tylko wtedy. jeśli islnif:.ią ku temu nngrodzeniem nadmiernie wysokiem w nicznych międzymiastowych w
porównanill z komornem, jn.kie sam
dalszym komplIkacjom. Dr. Depesz ważne })fzyc:r.yny.
chu wewnętrznym, należy u
Papjei'O~yg uchwały.
(2) O tom, co w każdym poszcze- płaci;.. . ,
.
oświadczył, że w RzymIe będzio pergÓlnym
wypadku
naloży uważać za , . f) .J~zel.l blO.rący w najem po wo.)- o platą zapomocą naklejanIa zna
.traktować w sprawie l'ozdzialu kościoła
PARYŻ, 14 stycznia. (Pat).
waźną pr7.yf'zynę, orzekaj ą "przy uwzglę· ,,;rHl w: zyCJO teJ l~s~awy prawa z umo- ków pocztowych w wysokości
dnieniu interesu biorą~c~o w najem, ~.? n17.l mu w cało~cl b.ez zgody wyp~: ciu marek, podobnie jak: za
Zgromnllzeoie konstytuująC3 ro- od państwa.
sądy lub urzędy rozjemcze dla spraw ",z(,7.[\.)ą.ceg~ "w lnaJem mnemu. OdstąpIł;
!'!yjskje, obradujqce obecnie w Panajmu w mian. tego, litórej z tych \V • brnkll 7. p O(.y. wypuszcz~.]ącego w macje, wnoszone na przesyłki poczRemałiif walną_
ry~!I,
cl!"wa Ho rezolucję oświad
wła(l7. rrzypadlo rozstn: "~anie danej nUl.em, lHldzle hl,orą.cy w naJem ~j)r?-- towe.
ATENY, 14 st)'cznia. (East-Express)' spra\~r.
•"
. wmony do:nagae SIę rozstrzygDl~ma
czająeą, te Rosja nigdy nie uzna
portach, położonych napo?udr.iowem
.'
,. ' .
"c. . ,.
~'. lI!'~('dll roz.)cmezego dla spraw naJmu Redukcja personelu
tyra rrj t bolszt'l\'i"Jcklej. Traktat.y W
W
wybrzeżu morza Czarnego tnvają na al
. (.3) .Za ,.alo,~l.. ll~~., cz .. nę n~h~zJ Iuh sądu, kt?re to wredze, przy: uwzglęstracie.
handlowe zawarte przez bo13ze- ataki wojsk kemalistówprzeciwkoWoj_mlędzY.l~ne.ml. u\, azae..
dn!eniu okollczności, przez oble strony
wik6 , zostaną poddane rewi'Zji. skom angielskim i francuskim.
a) Jeze~l lllorący w na.lem ~alega rr:r.ytoczoDycb, mogą hinrąeemu w
Magistrat przystąpił do redukDłngf zagraTJiczne z przed r. 917, _ _ _ _ _........_ _ _ _..".._ z zapłatą ~.OJ_n?~I!0g'), no~~ t.Mmm .tl~ !lajem zezwolić na odstąpienie praw
~a tkowy, z ,Vj ez~,.\em .nlc.!.~e'J\v:r 111 pn;y - n<l jmu w całości lub CZflŚf;i; rnz8trzy- cji personelu z szeregu wydzia
beJą r zpat.ryv.-ane na konferencji
łów. Wymówiono prac~ znaczn
TEATR ' lEJ ,K! (Dzip,I~3 13) Jęty lu:) .d()~ąrl ..Jemu udzl~lnny:
. gn'ienie to nie ulega zaskarżeniu;
mi ędz:vnarod owe.t. Zgrom adz8nie
pod dyr. A. Zelwerowicza.
. b) .lezell ~lOrąl:~T w najem me ~OdZI
'g) jeŻElli pr7.edmiot naj mu "pol,tllob. liczhie urzędników w komlteci
JisprotGstowało przpciwko konceSobot ... 15.1 po pol. o godz. 4· ej po SIę na podWyzSZf!lllO kon~or~ego przeli f':Y fest na "Z~Dł\;, V:. tym wypad~u rozdziału chleba i mąki, orazw w
....,
ustnwę ~oz. wo~.one (art. ..-' ", 4, ~) lub hioracv w TIr.lel'l Wllllem przedmIOt
sjom nd'Zielouym przez sowiety cenaoh najniż.
dla młodzieży "S:r:')P- Da )JOd.meSlOUle. go dCl JllcrwotncJ \'\Y- naJ'niu' oT,róźni6 ,lO dostarczeniu od.po- dziale opieki społecznej. Próc
cudz ziem com oraz przeciwko wy- ka Polska" w 4 obr. Or-Ota_ Wiecz. SOkOŚCI (art. 7).
wiedniego mieszkania przez gmmę, tego zwolrtiono szereg robot,nikó
dawaniom rezerw złota rosyj- o godz. 8-e1 "Komedja ~m"lfłekuJ
e)
jeżeli
hiorący
w najem przez l' która w tym celu może korzystać z w wydziale budowlauym i oddz
kom. "" fi akt. Y!. L·7ek~·ir l
l b'
l
.
b
k
elnego.
-=-.W--=:U":l"1_=""'==::r~'"",.,....~ ullor~zyw.e
11' razące, prze {raczame postanowie~ ust~\~y ? o owiąz u z~- brul!arskim.
obOWIąZUjącego porządJi:u dom.owego, r7.ądów gm!n mle}8kich dostarcz.ama
albo przez S\H' bezwzględnie Dleprzy·, pomieszczeu (Dz. Ust. z 1919 r. M 92,
Konferencja lokatorów.
z\'\oite i wogJle nicnalez~'te zachowa- poz. 498).
nie się Clhl'zydz1~ wsp6!mieszkal\ców
(4) W razie sporu ma wypuszczaArtykuł 5 nowej ustawy o "0W RSZ!. W.A, 14 stycZllJ;".
llobyt w de,llIIJ. lub p01'7.ądek w domu jący w najem wykazać, że istnieje
ohroni ~ lokatorów" stoi w rażącej
I
ciężko
z:J.kióca:
z
zacJ.lOwani~m
się
'wa:l11a
przyczyna
w.vpowiedzonia.
Je(Polpress). Bolszewicy ~ przeJYliabiorącego \\" l'ujem stoi nnrówni lr.a- icH rozwiązania na.imu domagano się sprzpcznośoi z elementarnemi zane ali JałtQ na Krymie na Krachowanie "ię osól), prze?; niogo eln 7. pn:y(',:yny, iż biorący w najem sal~alUj prawa cywilnego, gdyż
Kk'
t..",,'
mleszTcania 'lrz:vjQt~-eh, jCleli on temu w7hi":mio.ł się podwyżsr,yć komorne do 11 ak ł a u a
slloarmejsk.
na lokatorów ().lę
.ra ow l!~Z pIsm.
llostępowu,niu, choćby mu to było mo- granicy d07.wolonej (art. 2. 3, 4, 5. 6
Wooec nowych ż~flań
żliwem, zar'ldzió zanjndbat:
i 7), a następnie dla spraw najmu l?b żary nie dające się skontrolowa
_'.
rl) je~lJli wypaszcza.iąc~' w najem sąd uzna dopus~cz8:ln.osc "pod~yźszellla, i mogące z czasem wzrasta6 n!
r6w W Kral,owle, dochodzą przedm;otu najmu, który już prz,'dtom sam bezwłoczma oswladczy, ze n~ pod- ogL'aniczenie. Jest ou spflcjalnie
NAUEN, 14 stycznia. (Pat). Z Ba- cycb do 60 proc. podwyżld, był przeznac\>'ony do pomieszczenia wyższenir q!~ gor.lZ!.- rozwi.ązame na- groźny dla ludności niezamotnej
•
-.
.
.
. . robotników luh \,\0.,.61" uracownik6w leż" urhyli"; OllOwu~zek blOrącogo w
7yl~i donoszę, że we wtorek przybył
WlaŚCIC1ele IJlsm postanOWIlI własnego JlrzedsięlJi~rstwa: alh!) sl~lżył nDJ~m ~o 7.\'\rotll kosztów sporu zo- i prawnie mało uświadomionej.
tam 1en. Wrangcl i zaraz udał się W od 1 lutego zamknąć wy- samemu wypuszczającemu w D1lJem, I staJo Dlenaruszony.
Zapro!łZona w tej sprawie na
dalszą drogę do Bernu. '
dzień 7 b. m. przedwst~pna kOll dawnietwa.
CZĘŚĆ DRUGA.
ferencj a przedstawicieli zwią7tk6w
Heewa~n~cia łotyszów.
Konferencja u ministra skarbu. Urzędy rozjemcze dla' r:l!!rłllW najmu. Uwolnie- za,;,:odowych i stowarzyS?;eń przyszła do przekonanła1 te wprowaW ubiegły czwartek u ministm
RYGA 14 stycznia. (pat.) Radjo.
!lic od na!eż!?łaśc~.
dzenie w ~cie pomienionego art.
Depal't.amcnt dla uchodźców podaje do SH Ill'bu p. Steczkowskiego odbyła
Art. 11. (1) Urzędy rozjemcze dla cz(,'llci zawisło od ustalenia, czy pod- 5 nalezy zwalczać wszelkiemi spowi(l(lomośel, że dotyeJlczas reewaku- się konferencja
z udzillłem posló"i spraw nri:nn hędą utworzone w tych wy:tszenie h:r1!ornego jest dopuszczalne, sobami. W celu obmyślenia SPO'
c,wano z Rosji około 100,000 uchodźców
żydowskich, P. Steczkowski oświad !aiastach i miej'cowościach fabrycznych, albo czy komorne lub wynagrodzenie sob6w solidarnej altcjj wszystkich
lr;,tcVlskieh.
Idóre przy ostatnim spi~.Ie ludności mia- innego rodzaj l są odT'Owiednie lub nieczył zebranym, ~o zwoJał Ronf('ren· Iy ponad 20,000 mieszkailców. \V inny~h natenczas sąd, jeżeli niema jeszcze Vi lokatorów ill. Lodzi przeciwko onemu tak O'roźnemu artykułowi 1)
cję dla znpoznunin SIQ z ~yczenilUni dminach llożna je u~worz lĆ n1. żadaale, tym przedmiocie rozstrzygnienia urzędu
o
"Lokator "
Wyrażone uchwule. rauy rm;~!1ej ..W min- l"czj€ll1C'zr>go dla spraw ne;mu, wstrzy- ostrowy, towarzystwo
polskiego żydow6twa w sprawach, rę potrzeb; można w Jednej mIeJscowo- ma po~t'rf)wanie i zażąda takiego roz- zwołuje ogólną konfereucją mają
RYGA, Ho stycznia. (Pat.) Radjo.
strzYf!nie-nir.. Po jego nadejściu należy cą sIę odbyć w dnill 16 stycznia
dotyczqcych jego resortu. Koferencja ści uh'\'f)rzyć kilka 1lrz~d i\v.
Lt'tc ski minister Jlrzomysłu 1. handlu
(2) Koszty. połączone z utworze- podjl1ć postępowanie z u~zędu.
miała
charakter
ściślo
poufny.
oświadozył, te rząd łotewski zamierza
niem i clzialulnością tj'C 1l urzedów, poArt. 19. Postępowame prz<:d urzę- o godz. 10 rano w sali rady miej•
nosi !.!miilu.
•
a:'m: rczjemczerni dla s~raw najmu .wol- skidj Pomorska (dawniej Średnia)
utWJfllYĆ w Libawie_ wolny :port.
Krwawy napad bandyelu
Art. 16 zazn!lCZ~, ~c ;c":'eli za!-ąua- 11e jest od opI8t? s.tcmplt. Strona mte- M 14.
W Warszawie.
;10 rozstrzygnienia ufzE,:dl!, wez\Vtt; ~n reSOW0!1fi pOn?~.i Jedn~k koszty postę;
.,. •
1
strony z z3l'rożeniem, Ż(! llieSlaYvlemC powanta, .tudzlCZ speCjalne opla~y ,!a
Nowa sztuka Żeromsldego.
W czora, O godz. I l p6l rano l,(> Si2 nie W-trz'lG](I. "ozpraw)'. ani rozstrzy- rzecz 5!!luny od l<<lzc!ego zwrócel1!a S1ę
RYGA, 14 stycznia. crf'l. wł. właściciela składu siana, slom, i \ <1ri:enifł. R,jz"rawę nr. c;,y przcf:rowa-I do nrz~ 1u r oraz C:l~ ·.vydm~anych dokuZnakomity autor pols!d, Stefan
.
"
~
•. " . .
~'dz:':, (I i~E' lt i,10~ci, vJ ci') lU Q:11 8 od, Inent?w. \~ ysok?i:ic powyzsz,Ycl! opl~t Żt:romski, uitończył nową sztukę
G!. Polsk.). W najbliższych dniach sieczki
prą ul. \\ jon lej 39 p. TO- podania \':lliq,.&
I o~rresb grllna.z rem zas.trzezemem, ze
rozpocz 'na się W Ryl1ze druga masza ll:olka zjawił Si'l nieznaioru ,r'
"Biała rękawiczka", która
\Ved'li~ Qr,. '7, .,'Iafid\\'y urząd 1'0-1 n. re mogą byc one wyzsze od o~no- ~I. t.
y
konft'reJJcja pańs~w
baltyckich.
. . ,
.
z;emczv dla spr,:w l1ejmll roz:trzyga na I :~,lych opIat sqdcl'lych. ~.rząd _rozJe.m- będzie wystawioną w pierwszych
Udział w niej 'i ezm:} przedstawl- mę~czyzna l z!lząoal pół pu ia sIecz-I wniosek wYP'lszc.?':1ii'ce'10 !'l'~ blOrące· czy mO.le o~:oby mezamoznę ",?Jalmać dniach lutego w Teatrze Polskim
ciele: Łotwy, Estonji, Polski, Li- ki. Gdv właściciel składu wszedt do! go w najeill () te.i~, cz.} kC.T'o:ne . inn~ o~ pono"z::n.lu tych, opIat,. moze róW- w Warszawie. Tłem sztuki jest
.
.
w)madrodzenin oc1powhl(lają' zasadom I me;,.; z::lsądz!ć zwrot powyZSZyC~l k~sztwy j ]'illlandJI. Polskę reprezen- kantoru,
aby wy-dac reszty z tySląCH 9rani~om, w tej tt"ta '.,je l.stnlollym.
t6w i opIat od stron", 'prz~grywaJącej na paskarstwo wojenne.
tować ma poseł Kamieniecki i il. marek do mieszkania wpadł crutri ""
A.rt. 13 wst:azt'je na to, ;i:e jeżeli rzecz strony vJy~rywa)ąceJ.
Leon 'Vasllewski.
,
. . . .WyCląb rozstrz"c!r.icnie
sporu w catości lub w
(Dol,:. nast.).
mężczyzna.
Obu}.meZna]Oml
-~
__ ~
_ _ Szkolnictwo w b, Kongresówce.
gnęli rewolwery, gro~qc nimi I\:o!-! ~~~-~'--=
W roku szkolnym 1919120 było
kowi i jeg.o zO~ie .. Spląr1rowali oniiIiU;, ~J~linf;!~ro; ~h~Z· !;il 9
Delegacja w :~~.~taCh aprowi- w b. Kr61estwie Kongresowem 414
szk6ł średnich, w tern 111 w WarZ
szafy, l,uIry l bwrkll,
'tU .1
szawie
i 303 na prowinCJi. W poZ
ramienia
magistratu
wezmą
udział
BERLIN, 14 styczuia. (E.-E.). przedmioty, ubrania, bielizn~ i ouutV delegacji robotników, która sie ma r6wnaniu więc z rokiem szkolnym
Amerykański departament woj enny
. włoż yl'I do WOlh"a,
J.
1{or.y
t'
b yl IO\',rela do '.l:::t·~\"(7 ml"s"'kan;ow. udać w nadchodzacy
do 1918119 og6lna liczba szk6ł śred
. p. poniedziałek
nl
wydal podobno rozkaz, aby liczbr. WIe
J
c," '"
piezvucnta minisirów
V\ itosa w spraI
lwacli eprowizacyjnych: wice-prezydent nich zmniejszyła si~ o 9, kt6re przewojsk amerykańskioh, znajdujących rzekomo przeznaczony nu. sIeczkę,
..
II·0,
\Iinisterjum
sprrtw \'.'ewnę:rz- \VoJ'ewódzl~i i ławnik Wais.
sta~y istnieć w Warszawie.. ~icz~a
l·
11
się w Palatyna(·je została zmiejszo- resz t ę sc'owal
przeflclCra
.
h
.. ,.,. towll;e nru)'(l 't noweli
.
.
.
Tl)C·l "pr"~bo
J
l'
-"
•
szk6ł średnich na prowlIlcJl me
1:.1\ do 8 trsiQc~.
P
oozem obydwIe
paczki oddali
dwom do u~t'''''v
~,·;"3zl'anl·oT,-pi
NoweJa
G'ć
I
C
.
•
' .
" "".1
'c~,
.. . • . • • .
- as
z D. ro h 0.)1
za.
ule~ła zmianie.
Inuym rabuslOm, oozekl1JącYDl 1,& ma mieć 1'D. celu ulat.wIHDle spod"
d t
Sk6ł męskich by lo 137, szk6ł
tli M' "
,
b
l;'
i .
ies7.ka
Przybył do Ło Zl wlce-prezy en
li
podworzu pod oknami. Gospodarz so u Z~.~a,,'Ą anIa sp,:aw. m
'. - m. Drohobycza p. M. Iv1e1narowicz W żeńskich 202; koedukacyjnych 75.
błagał zbójów, aby mu niow'y ch pi'ze~ urzędy rulp.s~.kaDlo- celu zapoznania się ze stanem szkolni- W ostatnim roku szkolnym ubyło
LO TfJYN, 14 stycznia. (pat.). mieszkania
.
.
..
we jak j toku postępowan:n. oli-I ctwa. organizs.ch przymusu szkolnego,
.Dn l Telepalh" donosi :r, Wa- darowalI ŻyCltl, Cl Jednak na odchod- w a'·s cze~'o_ Proj ekt prze \ii d uj c dzia.alt}ością kulturalno-oświa~o~ą ma- 14 szk6ł męskich i 7 szk6ł żeń
skich, przybyło natomiast' 12 szk6ł
szyn, ton , Ź6 państwowy urząd nem dali strzały z rewolweru, 7. kt6, przekazpvuni8 110 l"07,strZj!:;ania glstiatu I ogólną gospodarką mIeJską·
koedukacyjnych.
wy \ o o y z0zwolił na wywóz
rych dwa raniły Kołka w bok i twarz, spornyc'l. ~prcHV . Dlios7.taroio,:ycl~ E(1zam~ny d~jrzałości dla ochotWedług kategorji było w roku
~O(\)
krów
amerykaliskich d<> a trzeci trafił jego MUQ w okolicę osohnellll, szezpqolnemJ kolC'g"Jnm1
b
nlków.
szkolnym
1919120 w b. KongreNiem;r c.
.
'l
. ',..
orzekaif\cPfLf. złoż.)nrrn' .,; 7 człon ,
sówce
szkół
państwowych, to 4.;
li
łk
, ZflW"OUO\VYC:
.
. h pl':l\"\lll
"1;:owo
'
Swieżo ogłosiło minłstf'r]'um
serca. .
o.
owa zmar a na mJejs ... u. kow
.
,
jest t 3 procent og61nej liczby szkół
l ~rl!~ańSRi
BandycI zbieglI bez śladu. SledzLwo
Stronami
~praw[tdl spornych oś~fe~PIlin. rozpor~ąlZ9nifl, które średnich, szk6ł prywatnych zaś 360,
j
III~ . . .
'..
i w toku.
byliby prU'n'3ta \Vicio~ o 7.wiqzków dJ]o 0:!f(lmne Ullrl przy m.aturze to jest 87 proc.
.
10kat;lrów wz rlerJJj"),wiqzl,6w ocholmkom r. r. b.; tyczą SIę one
PARYZ, H stycznia. nawas'-ł'
Z liczb wyżej podanych,. kt6D()lIO'lZq ~ A.ton jnkoby Stany Wall'a z wypadka~ samocho- w]aśc 1 ci'Cllt rrnlf.loŚCi pn"cnv JirzI" i- n_'1'lIli('n~, kł.órz:r UkOl1CZylf l:bsQ r~rch wymowa jest bardzo wleł~a,
ZJedr'O(ZOll~ b~ły gotowe udr.jp]ie
do~y.ml..
'1Ławici210!1l urr.ę ln mirs7knnJow1" VIIf w I'?liu HHS lub .1919 l. do- wynika: l) że Huba szk6ł średmch
6~e(" 'T.al:0zlo, w: wJsok(1śc~ 3D. . ,\~ c~lu ZIlP.oblC;:CllIt1 11'"l przysz- g'c. PostQpowanic> \lrzl'~: l:oie~il1m I :'llszczl'nl ~o matur) nJf! 7,(lal~ j~i w b. Kongresówce, zamiast wzramll1 • ów do!arow J.Uż przyoblecałlłose )"lnmlw1vnek wy~adl;om ~f\1l10- byłoby jawnE', or:r.t1<:'T,enia Jp7,ope- nrtlZ ucznIów' lila.sy VIII z I.oldł stać zmniejszyła się; 2) że ·liczba
nvr' w swo!m ~zasJcVf'njzelosowj ~h?do\'iym wludze WOlskow~' ;:,1I':',ą- l;~cvjnp . • 'owel.' llliaia
lIa ra,.ie 19~::J(21). kt6rzy byll. powolanI.do
średnich szk6ł żeńskich była ·i jest
r~ \ arUl"k!(Jlll że SI1D1a t~,będzjeHJzJly I!"runt~wne .w:szkolcUl\ .mfe· zasto~owani(:) tylko Vi \',·arsz(1;,ip. wo:;S~{!\ .lu.h w3t~pjh na oehotIl1k~ nieproporcjonalnie wielka; 3) że
m;~ t~ D~ za upr c) wyrobow lIme- r6w, (1gr:ln1czenw. ~z;bkl)śel !:lzdy Po wi'pr6bo\'unlll jej wartości za- oniPuź·1.101 w lipcu. 1~2? roku l szkoły koedul'\łlcyjne zyskują zwoll'ylranslnch, pod żaduJm zaś po- samochodów po mlesclO dl) 20 klm. "t08o:"alloby ją do całego tervtor- prz"b-.ll tam przyna,Jlnll1eJ do l~i~O na ale stale zwolennik6w, zwłasz
horem na cel r• '\'ojI'Dlle_
na g0dzinl'l oraz wystawienie w ruch- jum Rzec7,yi)o·8politej.
•
paŹd7.łern i ka. Dla tych wSZys~klch
cza na prowincji; 4) że s:zkol~k
liws:qch punktach miasta polioji·
UrZL\(Jzone bQ'ią v marcu I we
two średnie w b. Kongresówce jest
samochO<lowej. Są również w oprnj
IHześniu 1921 roku nprosMzone
cowanin zarządzenia zmierzające do
Strejk na wlejlnch do aze/;zaminy dojrzałości. Mianowicie właściwie szkolnictwem prywatnern,
gdyż zaledwie 6sma ~zęŚć. szk6ł
BE LIN, l·J st.vczlJla, (PA1')- ograniczenia ruchu samochodów wojdowycl1.
kandyJI)t In:> prawo wybrać ~obie
średnich była w bczposredOl m zalJ H~ b. 'P. po pl'óhnpj jddzie ~;kowych. (Pat).
Wczoraj od rana rozpocząl się tylko jedną grupę przedmIotów
rządzie państwa.
o! lit:. hąd7.io PTJtrrcie jerien z
. •
:"
strejk na kolejkach elektrycznych bumaDist~'czn[~ lub ll!atrmatyc~no\'Jększych jJarow~6w niemiecMllJonowa kradz.~ż.
dojazdowych.
Popołudniu tegoż przYl'odmczą l b~Jzle rgzaml!lOTeatr PcIski.
l.. icl1 "Tirpit;l', !,oj 3lUność tee:o 0'H'"
•
k . t"
wany tylko z tRJ O'rll[J'{ oraz z
~Y1l111onel
nocy
7. mieRZ amIJ. lu11- dnia pracownicy na og61nem ze-j"
.
~
'
..
t>
"I'"
T
Dzisiaj
dwa widowiska: o gody.. 4
}·l'ę Il WYJHHll ~,) 000 ton moźe O') iert! Chll.imn Grulll)UUma przy ul..
. .
.
T
l1teratury J llli~torJI pols ile).
<lo oł 'dla młod"iei:V szkolnoj .SzopJra
zlIhl';,;! pa fe. .lad 2.000 Vasr.;; t,h. Rejt'lIla we Lwowie skl':1rlz.iono GOIJO ł bramu Jednogło';nte po~ta~owll z,,- kie ś\dadectwo dojrzałoś'!l Lęd:le ~<)l~k~" Or-Ota lJO najniis<.ych cel!-ac,h
"\\ )buC\ ''iany 10 tal w zakla'lncll nolarów i ",.iclr zlota. ~zkoda wy- żądać od zarządu t1SUl11ęc'a dyrek- t.lawlllo to sarne pl'a\ a, C() ~ N1<l-,' i o god;;. S wiec:.:. r~wniei po DaJniz\ZC1P<.:.ń • ·r.II. l. ro .or'u tiłu"i"',o nosi okolo 9 milJ- mir. (Pat).
tora Gerlicza.
<łectwo normsIno. Kandydaol po- szych cen,ach na wldowisku ludowem
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Sobota 115' styc!:nf& 1921
W me.
dnia 16 b. m. o jl:odz. 3 po 1>0tndniu po cenach popularnych ,,8r;opka Polska" Or·Ota i o godz. 8 wieoz,
"Chory z uro.l enia" MoHera z prologiem,
epilogiem i balotem.
~Komedj8. omyłek- Sp;~bl'l'tra.
rl:r.ieIę,

Dwa koncerty Oskara Frleda.
Nr1 na.ibli~szym 1tODcercie po·
oJu l~niowyrn do. 16 t na abon8·
entowym koncercie w poniedziak,

on.

17 b.m. dyrygować będziA

ynny

kapelmis! rr,
filharmon.ii
edeńskiej
dyr. Fried, kt6re~0
ak entnzjaał.ycznie przyjmowała

swoim czasie nasr.a muzykalna
ubljczno~ć.

Na prog'ram nip,dzielnego Iront.u 7.ło~y si~ "VArIesienne·
uita N! 2 13izeta, oraz "Szach eada·, Rimskłj Korsakowa.
Na koncercie u!1 pODłedział
wym usłyszymy JH)d batutą tego
akomitego dyrygenta po raz
erwszy w Łodzi Symfonję 4-tą
1f'r8, w kt6rej .lako solistka
yst.ąpi znana ~pfewaczka Adela
te- Wllgócka.
Dyrektor Oskar Fried, Itt6ry
statnlo prowadził cały oyk1 eymi Mahlera w Włedniu i Bere, nale~y bezsprzeoznie do
erwszych ł najwybitniejszych
twórców tego kompozytora.

liki ozdobił program. s"ego !'&Cttalu.

Artysta posiada ido plastyki, Tle~
bll!ltcej wypukło zarysy kompozycji,
panuje nad środkami eks'Prosyjnymi i
pracuje szlachetnie. Rozporządzająo
doskonale rOlnVlniętą techniką palcową, sprężystą i. wyrównaną wibraoją
przedręoze., błyskawicznie lotnym pasażem i perl'lkowatą gnIDą, wirtuoz
stara się te \vszystkie zdobycze swej
ręki uwydatnić jaknajefektownlej, dać
im szerokie pole popisu, slowem zabłysnąć grą VI taklem oświetlmllu, w
jakiem mu najbardziej do twarzy. Najwydatniejs!Zym momentem było odtwQ.rzenie "Chaoonny" Bliloha-Busont.ego,
w której p. Turozyński ujawnll samo·
rzutną. pomysłowość we wład;;'illu In·
strumentem, wskutek czego Interpretacja jego poza właściwą stylizacją
w charakterze epoki. mieniła się ró~
Dorodnościllt barw i światło-oieni. Wszystkie tc walory pianistyczne uwydatniały się w interpretowaniu utworów
Liszta., którego Turczyński jest tłum.
uiezrównanym, i którego, zdaje się
wy1:0DY". DA~tuł.j. ArtyBta przyjmowany był bardzo serdeoznie.
.

Sprawa o zabójlttwo

Lewińsklego

e

"Dziennik Robotniczy" dowiaduj
się, iż sprawa Michała 1 RozaIJi mał
~onków Garawaokich, oskarzonyoh o
zabójstwo kupca Kacpra Lewińskiego,
w oelach zysku - będzie rozpatrywana
ł-go lutego r. ' b. przez sl\d dor.a.ż,uy w
LodzJ.

Wypa·d ki.
PrzywłaszczenIe.

Wieczór w Tow. Mit Muzyki.

jef siostrzenica

1'.

jadwiga Baglet1.ska

przywłaszczyła sobie r6żnych rzeczy
na sumę l milion marek. W sprawie tej prowadzi się dochodzenie

Nieszczęśliwy wypadek.
Onegdaj
W fabryce Tow. Akcyjn. "Palaszewski",
mieszczącej się prz~ ul. Rz~owsklej 48,

przy ladowaniu walca mlyI'lsklego na
wóz, który pod ciężarem się zalamał,
wskutek czego przygniótł Kazimierza
Janecklego, zam. przy ul. Radwańskiej
44, majstra wytej wspomnianej fabrykI.
Do nieszczęsllwego zawezWano pogotowie ratunkowe, lekarz którego skonstatował złamanie lewej ręki. Janeckiego odwieziono do sanatorjum "Unitas" przy ul. Pustej.
Poród w bramie. Onegdaj przy ul.
Piotrkowskiej VI bramie domu M 2:7 Zielińska Aniela ,porodziła dziecko. WezwaDa karetka po~otowia odwiozla Zielińską do klinikI położniczej przy ul.
Dzielnej 52.
Co kradną? Wagner Jerzy, zam.
przy ul. DzlelńeJ 51 zameldował tuteJszef policji, że onestdaj przy zbiegu ulfc
Roklclńsldej i Tunelowej skradziono mu
z Wozu skrzynię, w której się znajdowała porcelana, należąca do Pryca Adol·
fa, wartosci 50,000 mrk. W powyższej
kradzieży spisano protokul i przestano
do urzędu śledczego.
- Z mieszkania Anny Kochan, zam.
przy ul. Kmńskiego ~1 skradziono garderoby na sumę 100,WU mrk.
- Ze sklepu galanteryjnego przy
ul. Cflgielnianej 59, należącego do Szapito Salomei skradziono kolnierzyków
i krawatów na sumę 22,000 mk. O powyższych kradzieżach zawiadomiono urząd śledczy.

Recłtal p. Józefa Turczyńskiego.

(W
ul.

72.

pod

~m8łlhu

pod dyr.

tllatru "Soala."
Cegielniana ](g 18).

,Bagatela"
pierwsze

]4ięBzynaro8owe

"Osobiste

Dnia 16 b. m., to jest w ni.epo polud.
Zebranie '
w sprawie cennika w lokalu
Okręg. Kom., Al. I Maja nr. 2.
Prosi o liczne przybycie. a
szczególnie trzecit\ kategorjtt
dzielę, o godz. 2- ej
odbędzie się Ogólne

Zarząd.

003-2

~

GOŁĘBIANKA

MARJA

STANISŁA. W SZULMA.N
PodporueJllft w. P.
zaślubieni.

z pogrubjonym obcasem od 286.- mk.

H. SzeJnfinkla

U

4oł.

44. PIOTRKOWSKA

~22-1

Teatr Centl'al ~z~~. ~gBO~: "KlEPTOMANJA"
"RozrnaitO![i7."teatr zya.
"Jakób" "O n a '
Zachodnia f»3.

JEDWAB -

ze swoim

sąsiadem-psem.

o g. 1:1 pp.

o godz. 8 wleCz.

Cegieaniana S3.

•

Drr. Kompanlejec.

A. Oelmajster•

Operetka w [) skt.

sztuka w 3

odsł.

tył.

~t Tarłowskisgo.

Kasa czynna od 12 i od godz. 4. po
Początek

o g. 8.30 w.

i Xrajowe towarzystw.

Połączen:e"

w WARSZAWIE, Nalewki N!! 28. Tel.

2

południu.

sp. z ogr. odp.
Centrala w I-ODZI, Piotrkowska Ni 17.
Oddział

Uwaga Tow. Szewcy!

Szczury aryskie

O.tat nie 3 dni!

TEATR

KOlDunłkat.

warszawska.

Notowania z dnia 14 stycznia:
Wal u t y: Ruble carskie po 500450; ruble dumskie po 1000 - 102, 100,
ruble dumskie po 250-82.-, 75.-, 80.-,
85.-; dolary Sto Zjednoczon. 850.-,
750.-; franki francuskie 54.75, 51.75;
franki szwaje. 140.-, 12:7.-; funty szter.
5350, 5150; marki niem. 1290, 1200; korony austr. 152, 120; korony czesko-sło
wackie 10.50, 9.60j liry wloskie 51.-,
29.-.
A k c i e: Bank hand\. w Warsz.
od I do VIII em. 1650, IX em. 1525, 1650,
1625; Bank Zachodni od l do Ilem.
1500, IV em. 1475; Bank kred}towy od
I do IV ero. 2625, 25C.Xl, 2000, 2&)(): Borkowski od I do V em. 2925, Lilpop
15600, 15860; Rudzki 12400, 12560, Starachowice za 500 mk. 9100, 8900, 9050'
Pirlej od l do II em. 2525, 2575; Bracią
jablkowscy od I do V em. 2550; Zegluga od I do IJI em. 1575, 1525.

I Ostał ni epizod z serji

I

Piotrkowska

Giełda

Dziś

Henryka Kłosowska,zamieszLiszt, Chopin _ to kala przy ul. Piotrkowskiej M 107,
którymi p. Turozyń- zemeldowała tutejszej policji, ~e

Ił

1fr.

]\! 2-79-7·9.

• •

Na San Ma
VI

niedzielę,

~mlecki, wyd.
hIIi~ Chajma Oe·

w ooi n.
wind., 2 'Welesle, wystawca
P. Rozenberg lI.a Sllmę 4000
i 6000. D,lK;. oraz inne papinry.

,

w 2 aktach. Napisał Nlkko
Tlnna. Muzyka J. Bocz, owaki• •

rl. 10

• llaBło

d. 16, dwa praedstawieniall poczt\tek

C USe

~~!!~Zp~~f~n!!:&ra_

JIICZ: passpori

O~retka

t

~_m

O

CZęŚĆ

g. 4 po

koncertowa.-

poł.

i

8.30 w.

Pasta do obuwia _ _H

"

"

d

d un !acheux malen en u
la lettre el nrdemment
attondue fut
rp,prI8t>
NinIeJSZy. weksle ume,
, ,
ważniam. Uezeiwego znnlnzcę Rvant que .1 ale pu l dO
I'ro8zę zwrócić za wynnl\'ro· tenlr. Je prie de la re·
dzenIem Długa 29, do ChaJmn mettre B011S K· A l'Ad.
Gewmde.
I_
JmllllstratJon
6 _ . "Ex,cuses. 8-1
_ _ _~. _ _ _ _

O

jest najlepszym $rodklem do cZl'suzenla
lepszego obuwia (Cbromu, Boxcal i Oemzy),
nadaje mu piękny pełysl(, nie farbuje nawet przy zmoczeniu i robi skórę miękką
i
Żądać

trwałą.

wsalQłlzie I

502-1

Fabryka przetworów chemicznycb

KRIGER i S-ka ~~~a ;:;-n

=

II. Meble sypialnego
sto· DO sprzedania
sza1y,
w

. UrIl'ft D" manę, latankę, umywaI- rów męzl:ich,
SIIHla
D
iii!.! ID II
_
tJ. ;nlę,' bieliźniarkę, lustra., Piotrkowska

I

łowego,

łl P

oto~

dać

M. Nowaka,

](g 4. 75-11
dziecinne Itprze. ::-:--dam. Piotrkowska 223-3 Krawaty przY,1IluJę. do
ft Kuplę różne meble,
604-'"
roboty, przCl'abll\ill
.1'1. dywany, gard erov stare. Cegielniana N! 5.i.
bieliznę, plaeę naj le- Aw.gtel8ki język, konwer19-3
Be.nedykta 28m.13
Ifft.oja t teol'ja ułat._ _ ._-;-Łaznyk.
1:'.-30 wioną metodą
Ofert·
e b l e do sprzedanll\:
=---.-.:..-.
sub ... Ameryka~ka •. 93.~
biurko, lrrzesepra, ~o.
~1e,le I!!przedaję: sza_ _ _ _ _ _ many, kred en!! l syplal• f y, łózka, I!!ioły, Akusz~rka Pi pikowa, ul nla. Pios.rkowska M 111,
la, ołomany, oraz
Piotrkowska 152 m. 14 w podwórzu, Ul welśoie.
wite sypialki i sto- dla p a ń przyjezdnych
92-0
PlotrkowlIl:!\ 103, loh!.
3215-1 rr- b l - ah'~ lri
lecki.
75-10
e z ,'0 po
Spl"Le_._-_.__ :"_ _:,,:,,-,,,::: jkUl!!zerka M. Nowakl)wdam. Piotrkowska 189
meble 8przeska ul. Dzielna NI 84, m. O.
03-6
D ęb(')wlI
dam tanio. Sten- przY1muje od g-l i 3-6. MłOdy ozłowiek posiaKU',",,"_" 69, m. 21, oU85-10
dająoy 6-klns: wyksz
II weJścle, l piętro.
kompletu freblow. z 1tałoenle,
kaje od95-5 , począt. n&uez&niem~Powlednle poeady w lłiU,6tlla., lnattl:-a-c;,-;;; przyjmę 2-:7e d~lecl odl rze . O!erty!Ub "lI. G.'
ty, otomanę, stół, f>-7 lat. lfu.krska, An5«1-2
stoliki, tardi- drzeJa 45. _
88-2 llatyohmiast do sflrz~da
wyprzerla.m. Piotr- [10 sprzedanIa bufet z I~ nia ul'ządzenie z koa]'f! Z61ln. 4, front. U płyą marmurową. Zje. Ionja~negó sklepu. Wia_--,-"--_ _ . _....;...,3011-10 lona Nt 51.
18-1 d(}lno~ć: Piotrkowska 92,
Sprzedaję urządzenia Kupu.ię meble garderobę, A. Ullrich.
80-2
pokoi: sypialnie dębieliznę, futra, dywa- pracownia snki~ll i okryć
owe, salon mahoniowy ny, maszyny do szyoia.
damskioh przyjm.je
meble lakierowane bia- Pł~cę najlepiej. Wajn- pl'zeróbkipo ceaaeh przy~
Dziel na 5, Dere.i~ki. raJ ch, B~nl'd:ykta N! 19, IstępnJ'Cb. R<nwadO"Wska
410 -12 w sklepie.
115-gO X! 6, m. ,.
84-3

.

ft

łóżeczko

M

00

fOSZlJ

Ł

.;la.

........

kasa;oglą- Aoszukuję
skłfl.dllie uoiokoju w

ładnego

powrooie z wojal,a
r
o.lwlloy GłÓW-I poszukulę zajęoia biuna, Przejazd. Oferty 'Pod I rowego od godz. 6 po po,,333" d{) Adm. "Głosu ~ ,ludniu. Oferty do "Gło\}2-2' su" pod .. Wieczorowe za'l"e;-ras y wilczej ido .i~~~~_
40il-a
sprzedania. Wiado- POkÓj umel:llowanyz elek·
1 trycznością z oddzieł
mość.: Oegielniana. M
u dozoroy domu.
lJ-·~ nem wejśl'iem dIs pojeot~zebny fak:tul:"zyat;::. dyńo:zego pann, okolica
(stkll). Oferty prosimy ' Heleno;V'a.~ferty. do Alin:;
składać okazicielowi kwt'l "Głosu SUD. ~~=..:
tu M bil)
29-3 potrzebni ozeladnloy do
.
roboty szewokiej. Brze
pOkÓJ ume~lowany '1\ u- zjńska. 48. OellD.sk.i. 80-3
trzymamem do wyna- . ____ -_._-. ___
ię<l!/ł. Benedykt& Nr 18, RlltynoWlln/l. nauczyciel.
m. R.
R'-l
h muzyki udziela lekokój ulllebl"wauy ż bal- oji gry fortepianowej po
konem nai;rohmill.St do c~naoh pl'zystępnye.h. wynajęoia, Zgłoszenia w ZIelona SI') m. L2~!
.Gło'3ie Polski· 8ub .• Bal- Rut yn{) wan a na.1ilczycielkonowy".
91-11 ka illllzyki ma jeszcze
08~llkUję dzieci do kom- ~odziny wolne. O~icze
pIeta freblowskiego nia na miejsou. Zielona.
4":'~
z początkowem nallcza- 17 m. 24.
niem w ~odzinaclt przed- so-bańskiemu Leonowi
południowych. Perl berskradzlono d-okumenty
żt\Dka, Oegielninna M 39. wojskowe, wyd. w P. K.
90_2jU. w Łodzi. Zwrócić do
owóz cio iprzedani&Ji8. P. K. U. w Lo~~7-3
g u m o w y o h kołach. pnedam warsztat siu
Główna H3 u gospodarza. orsti. An1irzej a 17.
74-3 LUke.
~8-3

P

pO-lpo

51'1

P

P

P

P

S

w:::;;aa:

tt'tto:;±iOC

pl'zedam hnio trzy du• że chust1d japo.'l ; kie.
Tlraln Ia szhlczna, fiotrkowska 1) 7.
80-3
.,.---:---- Sklep SpOZY'fCy do Bprz.tdania. Rzgowska 73.
_
600·2
s~!ep kO!onjalndG ~ SfJ O'<oywozy Z ,owo 11 zm t an~' interesu zaraz do
sprzedania. Krucza M 4,
przy Stal'o-Zarzewskiej.

S

607-3
- -

---

rinkgmllilty.•
Imltł,"n
qlll nil iWA UHi

zai1 gnbił paszport nlemieckl tamilijny, wyd.
~drjanczyk B{)Ił'sław

w Łodzi.

91)-3

ogusiak All,tonł zgubił
paszport niemieoki oraz
kartę powołania 1884 r
wyd. w Łodzi.
70-3
[-zerski leek H~noch z~u bił paszpol'tniemieckl,
oraz kartę rejestraoyjną,
wyd. 'W Łodzi.
502-3

B

=

t

O

------

- _.• >~~ . . .

S

S

S

--

'Iza

Danci~er Humn zgt;lbiłfl
legitymację chlebową.
na S osoby. Aleksan~

drowska :M 19.

•

Hass Fajwel zgub. paBz- .ódzki
Szaja
zgubłł
port niemiecki, wyd.
paszport. rosyjski, w"1w Lodzi.
532 -3 dany w Łodzi.
648·-3
pasz JÓz~.t zgub. dowód
rl'ydman Balbina zguhlła
osobisty, wyd. 'fi( 1.0I
legitymflcJ~ chlebową
539-3
wraz z kart karni l ':;sj i d~i.
129 okresu na 4 OSQby. okoinicki l"lor:jan zgub.
_ _ _ _ _ _ ._ .•••~~~~~
dowód osob!sty, wyd.
.
. w g-m. OkunieVI, oraz
KIlpert Anna 7.~ublla zl\3w iadc; 'nie, wyd. praez
klif tę pobytu, w;Cd. w r pułk Czolg(~w. 671-8
~. ______ ~=2
zla~~;l~Pesa zgubiła
a/aczorawski WIncent ..
paszport niemiecki,
Ą zgub. paszp-orl 3m'
·yd. w ZduńRkle.1- Woli.
knńsk!, wyd. p~e~ J.,
533-3 '
sula Rzpl. polskiej.
,-Mosz.-k: zgubił dozer
537
-•.~ _____.~ __
wód osobisty, wydany
Kostrz" 'ki Józef zgubH w Łodzi.
MW-3
pas ,tort nie:.niecki,
wyd. w Łodzi.
60-3 to ilaka Zisla zgubiła dowód osobisty, wydany
PA~i~nl~A;t;;i~~;g;. w Ł9dzi.
626-3
bIła kAlotę węglową
sz.nadrowloz
Sulek
zgub:
:N! 112746 Zakątna n.
kartę urlop(lmą, wyd.
6fJ'-1
w Ło(fzl. Zwrócl~ zn wyr~arja . Oygielmnnówna nagrodzeniem. :Młynar
Zg::blla pMlzpurt me- ska ."i! 27.
10-3
mIackl, wyd. w Łodzi.
612-3 "~j;t;;r-t:; Hudes zgubiti'
----_. - - y - paszport niemiecki,
llowlńslm Lili, uczenioa wyd. w Łodzi.
575-3
la ?zkoły im. R. OI·ZP.3Z.
iWzner
Wanda
zgubiła
](OW(\j, zg.bila 111utrykulę.
621-1 IV dowód osobisty, wyd.
w Berlinie, ZIl\fg 336 •

17-1

W drukarni .. Ołosu

W

----------_ ---

