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fertwę
katdego napastnika, grabieżcy i wyzyskiwacza, jest na]smutniejszą puścizną okresu naszej niewoli.
Można powiedzieć, że wrogowie na.si, więżą~ nas przez pół
tara. wle~u w .~lewalł, w postacI te) ~rmJl. głuchoniemych
wyhodowah sO~le rezerwę~ aby
móc ~owołać. Ją ku odslec~y
w raZie podjętego przez SIt;
odwetu
runęli '
.
: . Zaborcy . nasi
.
1 - . mleJ~ly, . nadZIeję -:- z~e.,.
zygnowah. ndzawsze. z wldokow
v:ygrywan~a. przecIw Polsce
cl~rrmoty Je) własnych obywa·
teh,
.. .
.
. Tern entfgtczllleJ ową armIę
nowiąca

Leka. .-d_ntp.ta

Przyjmuje od 2-1 wieol!. 95-7

ti68-, ~7

który istnieć mote jedynie zal różniania. Władza rozróżniania,
Pijcie najlepszą 85tl-~ cenę ustawicznego ukrywania przeciwstawiania sobie I rzeczy
f swej istoty, swych dążności odrębnych, jest punktem wyj.'
i innyoh krajach $wiata, Pl8wtera
w łI ozęśclaoh wszystlde pJllma
atę
l.' prawdziwych, 8wych interesów ~ ścia dla samowiedzy. W szere~
z d(lkładnYllI1 adresami nazwIska
ł,da4 waz~dlllie, Unikać falsyJilta ... rzeczywistych. Mote on utrzy-: gu zaś różnic i linji graniczredaktor6w, wydawcó"., kierunek
pism 1 t. d.
ł6w. Reprezentacla na ŁÓdź i skład mywać się przy tyciu jedynie ; nych nięma chyba granicy do'i'ow,
.PoftrQ.de' w
. 'b-tl mejsze],
.; . U1Z
'. t a, Qkt·ora d'
WYDANY NAK~ADBM
__
_ _ _piQtrkowskaS'3
_ _,_ _tel.
_3-4S
_ po d warun k'tern pl
UCla
Z1e l'I
Biura Ogłoszeń
SPRzePA,.. SZWAJCARSKIEJ FABRYKI' własną fizjo~olllję; pod warun-! w~zys~iwacza. od ofiary,. która
.
kłem deptama tego, co wc~o- t dZIel1 Jarzmo od UJąrzmlonego,
TEOFIL PIETRASZEK,
CUHRÓW
s
CUJJ,OLADY
raj wynosił pod obI oki i na- \ pana od niewolnika. Ten, kto
Wars~llwa. MaraZ8łkowska t 1S,
G. G. L A R D E L L I odwrót. Takie stronnictwo nie ttej granicy nie . dostrzega, ten
11
ob&enie Gl. Sienliewicza 4.
jest niebezpieczne. jako współ .. ł ślepy i głuchy jest na wszystk.o
zawodnik na potu rze(!zy"ł~te· inne. Nie widzi swojej nędzy.
,
.
_
'
go wspóbawodnictwa sil ty-) nie rozumie swego upośiedze- c~emnoty, ową rz~szę ~łuchowych w społec%erlstwte i pań- ~ nia, nie ~łyszy jęku swoich me mych powołu~e dZIŚ pod
slwie.
lwspółtowarzyszy niedoli, i sam swe s~tandary dZIedziczka p;yAtoli, oiebezpierzeństwem l nie posiada języka, aby skargę.~ chologJi zaborców - endeCJa!
•
A więc raz jeszcze OIbrzy-, ga na ujęciu rządów przez pra- same w so~!e nie będąc, suk· Iswoją światu ~ypowiedzie~. ~
J. Przemyski.
ruie masy społeczne wprzęgły wicę· Naprzód, dlatego, że jest cesy endeCJt symptumatem są
GluchomemY!-9to, ]fdy. )jj*,*. ",,
się dobrowolnie do rydwanu ono wyłączone, zda się, przy niebezpieczeństw, niesłychanie: ny wyraz, który nasuwa się w I
•
. " . ,
swoich krzywdzicieli. Lista nr. ł obecnym nawet ultladzie stron- groźnych. Symptomatem, od-' nym wypadku na myśl.
Kromka
polskieJ.
8 ~yskała w calej Polsce s~tki ~ictw w przewłdywa~ej kon- słaniają~ym przed nami ow~
~ takich gł~choniemych slda~ Powr6cił do Warszawy }VczotysIęcy głosów na swe ltsty Junkturze nowego sejmu. Po~ senne 1 martwe morze bez·; da SIę czterdzleści proc~l1t na- raj wieczorem poseł włoski p.
obłudy, kłamstwa i frazesu.
wtóre, dlatego, że prawica, mo- myślności polskie,j, która po l szego spoleczeń3twa wyborców: ITommasini.
Jakkolwiek część' tej radoś~ gąc nawet brać rządy w ręce, wszystkich niemal większych jest się nad czem zadumać!
t
k
c!' ,którą. rozbrzmiewają dzien- wziąćby_ .ich, zapewne, nie cheła- miastach Rz~czypospolitel bez..
A więc każdy co drugi .lub p. J~t~~bstbjJr~j~311~~~~:~g~ a~~
~lkl Ch-je-ny, złoży.ć możemy I la; a WZląv:szy, prędko byłaby wladcm sWOIm wsp.arła. ó.~em- f trzeci obywatel. (~ka). gotów Jest nistra w Moskwie p. Olszewskiego.
na karb zrozumiałeJ przesady zmuszona Je złożyć. Endecja, kę, Jakąż ma wartosć, ]aluz ma i w Polsce oddac SW0 1 los w rę- Omawiane były sprawy natury fi·
jer płatnych pismaków. usiłują· stanowiąca g ros Ch-je~ny, nie ciężar gatunkowy ten ogól lu-' ee najwit;kszemu nawet szkod-, nans.o~ej, związa~e z ~ziałal.n0~~ią
cych cobrvmi wykazać się wy-Ijest żywiołem zdolnym do rlą- dzi ciemnych, ubo?ich, ponłe~!nikowi, jeśli szkodnik ten ubie~lkomls11 w MoskWie, Jak rowdle.t
nikami wo'be~ swoich pan6w, i dów; wyhodowała się ona w wiernnych i upośledzonych, któ· rze się w pewne fra~esy i zao· ~~~a~y~{~~~i:fr~:;i~d;~a~~~eri
kolorYZUjących optymistycznie Icieniu rządów cudzych; nauczy- ry los ~wój z bezwstydną u· patrzy się w pewne fUli dusze. l specjalnej.
J
te wyniki, aby tern chlubniej. ty się żerowa c na odpowiedzial ległoś cia owiec złożył 'lit rękach
Tu otwiera się dopiero to
~prezentować ,swoJą. sluż.b~, l no~d cudzej; przywylt.ł3 żyć na ~w(dch. \\ł~snych wyzyskiwaczy istotno niebezpieczeflstwo: d~iś
Pan Ketkenbetk wBerlinIe.
me ulega wątpltWOŚCI, że hez-l rachunek cudzy; słowem, nie l gnębIcieli?
zgal'l,ęła głl)sy tyd1 "głllchome·
10 r t d T l
b~ ?łosów, jakie dały się u· J~a ona j nie znajdzie w sobie
Jakaż okropna, pi~1 ~o~na, myet," <:h-jc-n?: a~y . na ile I wł. ~~~~~~' Pols~~e~~~).a \v~z~~~J
wles6 ósen:;~e, podczas ~~b~·I' sd p~ temu,. aby szczerze i 0- żadnym ~romienlem metlH?lęta pO?stawH:! w,el"C'c do sejmu. Ach Iprzybył z ~ytomia do .Berl~na dla
rów do sejmu Jest przerazliwle twarcJe spojrzeć w grotne 0- bezradrlOsć panować mUSI w (ÓZ się stame, gdy na tę rze- l złożenia WiZyty rządOWi memiec.
okazała, jest wprost przygnę- , bHcze zadań teraźniejszości. -- tych rzeszach ludu. robotników, szę bezradną zechce wejrzeć i kiemu prezes .try~una~u rozjem.
biająea, jest brzemienna grozą! Wszak do wyborów nawet en- służby domowej, fornali, postu~ mila jaj-aś siła, równie, jak ' czego polsko-nteml~Ck~egoktga o.
Qie,o h li CZ a l ny c h niebezPie-j decja iść nie śmie pod ;viasną gaczy,. pracowników himqlo- Ch-je-na, obca ~jep?dległej \o~- I ~~~~~yS~Yli ~i~~a~ta~idiele p~l~:
czenstw.
flagą; wszak podczas wy Dorów wych l przemysłowychI '
bce, ale stokroc śmlelsza w I~I~ i niemiecki.
Pomijamy to niebezpieczeń- j' wystawić nie śmie na CZOloJ
Wiedza ludzka, śWiadomość l i a1ywie, sprawna w dzlałal11u, 1
_
,two bezpośrednie, które pole- j własnych ludzi. Jest to żywioł. ludzka, rozpoczyna się od fOL- i i dażą.ca do celów swoich 1)rz~
,
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Rezultaty wyborów do sejmu.

Okreg Nr. 12. (Grodzisk). upra-1177.791, głosowało 107.204, unieglosować
wnionych do glosowania 185.324, ważniono głos6w 596, oddano waZ postępem.
WARSZAWA, 10 bm. PAT. Ge- grasowało 152.097, unieważniono żnych głosów 106,608. Na listy pa-0neralny komisarjat w yborczy pod grosów 564. oddano ważnych gio- dlo: Nr. l - 363, Nr. 2 -.11086,
W d' j t . z
12 lis..... przewodnictwem p. komisarza sów 151.533. Na listy poszczegól- Nr. 7 - 465, Nr. 8 - 43666, Nr.
Według ostatniej konstytucji 17
mu u r~ejs ym,
9 , Bresiewicza ustalił wyn iki wybo- ne padło : na listę Nr. 1 - 18924, 16 - 38942, Nr. 23 _ 2875, Nr. marca 1921 roku władza ustawodawcza w Polsce nale~y do sejmu
pada, odbędą SIę wybory do dru· ' rów według nadeszlych protoku- Nr. 2 - 27237. Nr. 3 _ 29656, Nr. 24 _ 1.
Okręg 39 (KatowIce). Upraw- i senatu, jako izby, kontroluiącei
giej izby naszej , t. j. do senatu. . {ów w następujących okręgach: 4 - 1347, - Nr. 5 - 2138, Nr. 7Senat polski nie będzie miał taOkręg Nr. 5. (Białystok) upraw- 1934, Nr. 8 - 52.506,' Nr. IQ - nionych do ~tosowania 166.253, uchwalone przez sejm projekty u.
h d
"
.
b ~ 1377 N l?
1960 N 1'staw i zawieszające ich wykonanie
dnej inicjatywy nie będzie brał 1lI0nyc
o gl osowama
~10
. r. "" " r . 0 - głosowało 114.933, unieważniono na przeciąg 60 dni.
sów 681, oddallo ważnvch gro. '
.
206.994, glo s owało 139.487, ume- 13507, Nr. 20 - 810, Nr. 23 - 137.
Okręg 19 (Rad?m), uprawnio- ~ów 114.252. Na listy padło: Nr.
Pozatem sejm i senat, zebra~l:
tadnego udZiału w tworzemu rządu. ważniono głosów 610 oddano waWedług postanowień konstytucji, żnych głosów 138.877. Głosy pa- nych do głosowanIa 219.594, glo- 1 _ 675 Nr. 2 _ 21591 Nr. 71 _ w. zgrom~dzenłe narodowe, wyble
jest on instytucją, powołaną spe- dły na listy: nr. l. 20.280, Nr. 2. - sowalo 175.569, unieważniono 870, 17854, Nr. 8 _ 34249, Nr. 16 _ ralą.łą~znte prezydenta Rzeczypocjalnie na to, ~aby przeglądać u- 2984, Nr. 3 - 3773. - Nr. 4 - oddano ważnych głosów 174.899. 37364, Nr. 23 - 2518,
spolzltetJ"
t
r"5545 Nr 5
1147 Nr 6
3568 Na listy pacHo' Nr 1 - 41055 Nr
p t k f
L
.P
ego wym ka, :te s an \'Ii lS
stawy sejmowe i opóźniać wpro, . , . '2 _ 20 06 N' :-. 2~5?4 N '4~ . ro o 1! y ~e wo;va 1 ozna- senatu w naszym ustroju p nst
300~~~~~ri58 2~~~~~.~~ 15?0 N5 S~}885 N 6 '- ri770 ma na raZIe ~Ie zat~l~rdzono. -:- wym jest bardzo watne i dlatego
wadzenie w tycie tych, które mu
siE: wydadzą nieodpowiednie.
_ 33.072. Nr. 20 _ 645, Nr. 23 _ N"" -7 -':'1547 N 8 ~'6Q 151 N' Brak tych. wIadomoscl ~ '10rm!e wszyscy polacy którzy pragną, aby
305, _. N~: 12 _ 2011: N~: ostateyneJ• Nast~pne. posled~eme odniosio,!e przy wyborach do sejW polityce państwa, będzie 247, - Nr. 24 - 758, - Nr. 25 brał udział tylko w dwuch momen- 2, Nr. 26 - 1 glos.
.
16 - 18458 Nr 20 - 2102 Nr 23 gen era negod ~0rl!lSaTJatu w~ hor- mu zwycu:stwo demokracji, zostało
Okr N
(O ó M
_ 34, Nr. 24 _. 31.
,.
czc<:;o odbę ~l~ SIę we wtorek dn. ug~untowane i utrwalone, winni
fach: przy ",:,ybor ze . prezyd~nta ekj) u:;aw~'i~nycht~oWgło:~~~~~~
Okręg Nr. 25 (Biała Podlaska) 14 br. o godzlllJe 9 rano.
WZląC udział w wyb~rach .do se~al
Rzeczypospolttej, ,pomewat
lego było 165.447. w glosowaniu wzię- uprawnionych do głosowania
KRAKÓW, 10 listonada. Wvni- tu,. które odbyć Się mają w nIe'
członkowie biorą udział w zgroma- lo udział 110.801, unieważniono 155044, glosowato 115892, uniewa- kI wyborów w okr. Nr. 43 (Wa- dZielE:.
.
"
Prawo głosowania ~o senatu
dzeniu narodowem na równi z po- głosów 448. oddano ważnych gIo- żniono głosów 600. oddano waz- dowice. Biała. Myślenice, Żywiec,
słami na sejm i przy zatwierdza- s6w 110.383. ~a listy poszczegól- nych głosów 115292. Na listy pa- Nowv Targ, Spisz i Orawa). Wy- przysługuj~ jedynie tym wyborcom,
'u wnt'osku ądu na ro . zanl'e ne padło głosow: Na lIstę Nr. 1 - dło: Nr. 1 - 23599, Nr. 2 - 7347, niki wyborów były nastęoujące: kotłórzy mają UkOńtczOnych tadł b3D•
nl .
lZ
ZWlą
1437. Nr. 2 _ 4048. Nr. 3 -18538, Nr. 3 - 14230. Nr. 4 - 4084. Nr. Wybrani zostali z list Nr. 1: Józef
osy składać na e:ty w na c o·
sejmu,
Nr. 4 - 1184, Nr. 7 - 128. Nr. 8 - 6 - 801, Nr. 7 - 630, Nr, 8 - Bednarczyk ł Józef Roman, z listy dzącą niedzielę f!1iędzy godziną
Jedno tylko miasto w Polsce 62.501, Nr. 12 - 3026. Nr. 15 - 36835, Nr. 12 - 120, Nr. 16 - Nr, 2: Kazimierz Czaoiński, z Nr. ,g-tą rano a 9-tą wieczór w tych sacałej wybiera, jako zamknięta ca- 852, Nr. 16 - 18883, Nr. 20 - 28, 22952. Nr. 20 - 1061 Nr, 23 - 20 3: dr. J6zef Putek z Nr. 8 Medard · mych lokalach wyborczych, co ułość wyborcza swoich senatorów Nr. 23 - 100, Nr. 24 - 1820.
Nr. 24 - 14, Nr. 25 .:.... 136, Nr. 26 Kozłowski i Karoi Choleksa, z Nr. ' biegłej niedzieli w czasie wyborów
.
'.
.
Okręg Nr. 7. (Łomża miasto - 20.
12: franciszek M~ślai1ka.
do sejmu. Wszyscy polacy, pragTem mlas.tem Jest Wa.rszaw? ~o: i powiat) uprawnionych do głosoOkręg 31 (Toruń). Uprawnionący , szczerze, aby PGls~ by!a
zostałe miasta, a w Ich lIczbie 1 wania 147.446, głosowało 116.825, nych do głosowania 149690, głosoCIECHANOW, lO-go listopada Polską demokratyczną, rozwIJać 31~
Łódź, wybierają kandydatów na se- unieważniono głosów 518, oddano wato 120174, unj~ważniono gIo- (Pat) - Okręgowa komisja wybor- ~ogł~ w duchu post-=pu, złożą w
natorów łącznie z całe m wojewódz- ważnych ~tosów 115.307. Na listy sów 1954 odd~no ważnych glo- cza nr. 8 (Ciechanów) komunikuje medzlelę swe głosy na 11st-= nr. 2.
twem, w obrębie których leżą.
poszczególne padło głosów: Nr. 1 sów 118220. Na listy padło: Nr. 1 urzędowo: W okręgu ciechanow- i to tak:te ci, którzy w czasie wy_ 8242, Nr 2. - 77501 , Nr. 3 - -4270, Nr. 7 - 30791, Nr. 8 - skim uprawnionych do głosowania borów do sejmu głosowali na inne
Województwo łódzkie wybiera 15223, Nr. 4. _ 507, Nr. 6 - 64641 67444, Nr: 11 - 472, Nr. 16 - było 182,402, ważnych głosów od- listy polskie.
ośmiu senatorów.
Rzecz prosta, Nr. 11 _ 526, N~. 12 _ 4427, Nr. 15243.
dano 150,880.
Senat składać się będzie z 111
te stronnictwa i partje, które pod- 15 -1422, Nr. 16 -123333, - Nr • Okręg 38 (Królewska Huta), Z listy nr. 8 wybranych zosta- czło n k.ó w, . z czeg~ 93 wybierają
czas wyborów do sejmu, zdobyły 20 - 133, Nr. 24 - 104,
Uprawllionych do głosowania ło 4-ch posłów, z listy nr. 3-1.
be~pos~ednto okręgi, 18 zaś w~hodZl z 11st państwowych. Okręgjem
na terenie całego wojew6dz~wa
wyborczym przy wyborach do setylko nieznaczną ilość głosów, liczyć
natu jest każde województwo im.
na zdobycie mandatów senatorskich
st. Warszawa. Poszczególne okręgi
nie mogą. A do takich stronnictw,
turą
KopcińsKiego.
wybierają senatorów w następująpoza Centrum Poiskiem, które
' .
cej liczbie:
Kolo Delegat6'Y' OPlek. Szkól wiedzy, nie borykał się z warun- rzesz robotniczych l doświadczeWojew. pomorskie 3,. poznańsamo swą listę s.enatorską cofnęła
.
.
. . . Powszechnych mIasta ŁodZI nade- kami materjalnemi. idąc PO nią. _ ni w tych sprawach.
skie 7, śląskie 4, krakowskie 7,
(lIsta Nr. 12), nalezy rowmet 1 słało nam do wydrukowania na- On ją posiadł i chce zamknąć
Jako Wasi przedstawiciele ro- lwowskie 9, stanisławowskie 4, tardrzwi za sobą, by nie mieć wspóI- dzice, spełniamy trudne zadanie nopolskie 5, wołyńskie 5, lubelskie
Centrum Mieszczańskie {lista Nr. 14) stępującą odezwę:
i N.P.R. (lista N. 7). Tylko,.,Chje.
Rodzice! Jedp:ą z największy~h zawodników zdolniejszych od sie- wskazania \Vam tych kandyda- 7, m. s.t. Warszawa. 4, woj ew. biana- Blok mniejszości narodowych Waszy~h t.rosk Jest be~sp.rzeczme bie. Zrozumie Was ten, który jak tów, którzy o sprawy szkoty dla ł~stockle. 4,. poleskIe 3, nowogródz' zapewmeme swym dZIeCIOm le- , mv wszyscy przeszedł twardą wszystkich walczyć będą do upa- kle 3, wtlenskie 4, razem ,93 sena,
. ".
P. P. S., P. S. L. "PIast, I P. S. L. pszej doli. Wierzycie. że rękojmią szkótę życia; który z pośród nas dIego. Rozglądaliśmy się po róż- torów.
Powtarzamy, ~e mimo odmien• Wyzwolenie" staną do walki wy- tej lepszej doli - to nauka, którą wYszedł. nadmiernym wysitkiem 'nych listach i doszliśmy do przeborczej o mandaty senatorskie. możedać Waszym dzieci on: dobra targną f się ku oświacie i z nią ku konania. że tylko doktorowi Kop- nego podziału państwa na okręgi
l'yIko te stronnictwa mogą liczyć s~koła, k.ształcąca ~szystl\lch, za- Dam idzie, zrozumiawszy nas i cińskiemu możemy złożyć nasze wyborcze obwody głosowania poch . pr
.
,. J emu tylko możemy za- 1:0St'
. swych
. kandY-Koło
rownoniej
bIednych.
Jak l bo~aty
na przeprowadzer.le
trzeba nam
się dziś
zezywszy
wa lk ę naszych dusz. na d ZIeJe,
aJą fe , same, co przy wyborac h
zgrupować, o niej myśleć i o nią A tak się składa w Łodzi. że ten, ~fać całkowici~. Ludzie na innvch. sejmowych, i dlatego .w niedz.ielę
datów.
Jeśli idzie o Łódź, to jakkol- walCZYć. Trzeba przebojem 0- który w Wasiem imieniu i dla h~tach a}bo o !lpra:vy SZ~Oln!ctwajkaŻdY wyborca do seJ~~, mający
tworzyć dla proletarjatu drzwi na Waszych dzieci tworzvł przez me dbają, albo me znają SIę na 30 lat skończonych, wtnlen udać
wiek i tu moina oddać głosy swe oścież do wszvsikich uczelni. Nie szereg lat szkolnictwo
naszem nich.
się do tego samego lokalu wyborNie występujemy tu jako par-, czeg?, w którym złotył głos ubiegna listy włościańskie ("Piast" nr. 1 pieniądz winien decydować o tern, mieście, który swą usilną pracą,
i "Wyzwolenie" nr. 3), jednakż:e kto ma posiąść wiedzę, a z nią do- idąc za l,Naszemwezwaniem, wy- tyjnicy,. bo o~wiata z partyjnie- t lej. nte~zieli w czasi~ wyborów d~
walka' główna rozegra się pomię- brobyt, tylko chęć i zdolności, rywal ostatnie grosze od zarządu twem mc wspolnego nie ma.
tsejmu, .l bezwzględme złotyć SWÓJ
Chcemy \Vas tylko unrzedzić, I głos do urny.
choc'by do te]' wl'ed'7y garnęło Sl'ę miejskiego na wprowadzenie pod zy trzema obozami - "Chj'eną", dziecko nędzarza. Dlatego
.,
1
.
.
P amIę
. ta]my,
.
'" wyb ary d o s euświawszec hnego nauczama
i orgalllzozapoó'leC z lemu i zapo b'lec tvm ·
Le
Blokiem mniejs'Zości i P. P. S. damiając sobie. że dostęp wszyst- wanie Kursów dokształcających wyrzutom, jakie dzieci Wasze w Inatu są równie ważne, co i wybory
Każdy głos oddany w Łodzi pod- kich do wszystkich szkół, że or- dla młodzieży i dorosłych, którzy przyszłości czynićby Wam mo-I do sejmu. W niedzielę nie powinno tet zabraknąć nikogo!
czas wyborów do senatu na "Cen- ganizacja samego szkolnictwa de- w latach niewoli z nauki korzystać gry. Rozważcie!
Rodzice!
Głosowanie do senatu odbywać
trum" (lista nr. 14), czy też: mldN. cyduje się w ciatach prawodaw- nie mogIi, stoi obecnie jako czotoezych - Sejmie i Senacie _ nie wy kandydat do Senatu na liście
Do wyboru senatorów idziemy się będzie znacznie łatwiej, gdyż
P. R. (lista nr. 7), to głos wyrzu- możemy w momencie wyborów N: 2. Jest \nim dr Stefan KODCiń- pod znal:-icm oświaty!
ijest ,mniej uprawnionych do gloso·
GłosuJemy na największego w ' wama.
cony, głos zmarnowany, głos, któ- do tych ciat my rodzice. pozostać ski.
Wiecie, jak mało sprawami 0- Polsce szermierza o szkolę dla
ry powinien i mógłby, oddany na biernymi. Trzeba nam WytęŻYć
inną listę, stać się przeszkodą do siły i skrzyknąć się: dobrej szko- świotowemi zajmo\val się pierw- wszystkich, doktora Y01)cińskietryumfu "Chjeny" .
tv chcemy, oświaty chcemy!
siy Sejm. Gwałtowną jest potrze- gO, bedącego na liście Nr. 2.
Nie zrozumie nas fabrykant. nie bą, by w nowym Sejmie f Senacie
Zarząd Koła Deletratów
Łodzi.
".
Stolica RzeczypospolitPi,
War- zrozumIe
. nas k an dy da t z 8-k'l, b o znaIez'1i się lud zie oświatowcy,
'-;I
, Opiek Sz!{ół Powszechno
miasta Łodzi.
Okręgowa komisja ' wyborcza
szawa, w której wszyst1de stron- on nie zaznał tego palącego głodu zaprawieni w walce o wiedzę dla
,
XIV, która przeprowadza wybory
nictwa, prócz "Chjeny" i P. P. S.,
cofnęły swe listy senackie, stanie władzę nad nią chcą oddać w ręce dz~ałań insurekcyjnych ł rewolu-! nie w imię przysporzenia mandatu ~o ~ellatu na. ter~nie całego. w_osię jutro dniem rozprawy r~akcji wstecznikom, wrogom ludu, wro- cYlnych, które, poprzez męczeńską ; senackiego liście nr. 2, ale prze- lewod~twa łOdzklego,. ukonczyła
z demokracją. Tylko dwa obozy gom demokracji, wrogom postępu. drogę bezmiernej ofiarności za- dewszystkiem w imi h
Ł d . . wszelkIe przyg?towa11l~ do nar.
\U
tk'
.
' .
? .
ę onoru o ZI, maJnego funkC)onowa01a aparatu
Jako mIasta, ze względu na skład wyborczego. Samo obUczenie
w d nIU tym staną oko w oko prze- ..vszys Je stronnictwa umiarko- Wiodły naród do NIepodległej.
ciw sobie. tylko dwie drogi znaj- wane, nie mówiąc jut o radykalTa sama sytuacja wyborcza ludności swej, na jbardziej demo- wynik6w głosowania po~rwa
dzie obywatel głosujący do wyra- nych, brzydzące się reakcją i za- wytwarza się obecnie i w Łodzi. kratycznego, w imię jej prestigeu, 8 do 10 dl!'i, wobec czego nieżenia swej woli: listę nr. 8 i listę cofaniem średniowiecza, a prag- Jako dwa główne obozy staną i tu który nie moie pozwolić by w odz~,",:nem Jest, aby obwodowe
••
,,.
.
.'
kOmISje wyborcze wykańczały swe
nr. 2. Opinl'a demokratyczna, po - nące dla OJ'czyzny spokojnego l' przeCIW
soble P. P. S. .
I .ChJena-,
senaCIe
reprezentował Ją przedsta- prace ści~le według instrukcj'j
z duchem
8 I t u wola WICIe
. . l
. t wa, rea k'CJI
.' I. szczególnie., co do pakowania
" maParta przez całą prasę robotnI'cza'l' .zgodnego
'
' . . czasu roz- l'lS t a nr. 2 1. l'lSt a nr..
ws teczmc
liberalną, zrozumiała, iż w tej de- kwItu, w dmu ~u~rzeJsz!m będą ludności wypowiedzieć się będżie obskurantyzmu, musimy przeciw- terjału wyborczego.
cydującej chwili nie masz wyboru. głosow.ać w stohcy n? lts~ę nr. 2, musiała,
bez kompromisu, za stawić się liście "ChjenyU, musimy
Kartki z ~łosam!, jaliie padn~
Albo wypowiedzieć się trzeba za będącej dla ws.zyst1nch Jedynem reakcją, lub postępem, za spra- przeciwstawić się liście nr. 8. 11a P?sz~zegolne hs!y,. muszą. byc
tymi ludźmi, których cześć dla zadokumentowamem demokratycz- wiedliwością społeczną i spokoj' _ A jedynym przeciwko niej protestem oddzle!me dl~ każde) hsty .zwląza:
r
d h
bl'!' l"
neJ' 0 li l d ..
..
.
,.
'.,
ne, zas na WIerzchu kartki mUSI
p awa, uc repu I \a,ns n 1 rzew. u nosc~, oraz pro tes tem nem wspoł,iyclem
wszystkIch oby" moze byc tylko, tak Jak l IV sto- by ć wypisana ilośĆ kartek i numer
,czywisty patrjotyzm państwowy, p~zeclwko upraWIan ym przez reak- wateli kraju, czy też za pon iż:a- Hey, gło so wani e na listę nr. ~, na listy. ' Następ!Jje paczki z kartkami
brzydzący się wszelkiem nacjollali- CJę nas~ą melodom ?ru ta~nej i or- niem godności ludzkiej przez trzy- której czele sioi, najbardziej może wra z z z,apakowanemi oddzielnie
manie mas w ciemnocie, za sia- zasłużony ze wszystk:ch d zi a łaczy kope~i~ml bez kartek. m~szą być
. stycznem i bigoteryjnem kome- dynarneJ bur dy p ll~)hcz neJ .
djanctwem, sŁoi ponad wszelką
W Warszawie na czele se- niem waśni narodowościowych za społecznych w todzi, dr, Slela:1 r6wmez _.opakO\dvanjet: ~wląbzanedoz
watpliwością
lb
t·
t '
k' , r t
2 i '
.
'
.
.
'
K' .,
-,
Z3znaczenlem,
o { oreJ o wo ,
, a o ez za yml, ~, ac lej 15 y nr.
s Ol zasłuzony mepomlernym wyzyskIem pracy i opcHlskJ, (',VOlTa pow ;z"c o llego I \ve j komisji dolmmenty wyborcze
, ..
którzy z Polski uczynić ch cą pa- 1 . otoc~O llY yo\VS%eCh l~ym szacun- \~reszc~e za ry:yl.~ancki~mi i zbro d_I I;3 11 CZ~ ll ia , \\' ..t.~~.z!;" ~~ : :11!e,rz u-jn al r:7:ą.
rafję łyków, mydlarzy i dewotek, klem ! CZCI ą 87 letm starzec, u- mczeml wstrząsmeniaml , mogącemi I ::;w l at~ dla \\ :;t-.') ::-t,!" o,!, \\ u,,, lll e-;
Urn ,wyborczych .do komIsJ1 0 *
którzy zatrzymać ją c.:hcą \\' roz- czony \Vl~lkiej miary, Bol t'sła w Li , zach wiać nawet i ~amyn ł hyte m l' itll!~I~I;1ł;\' l'Je:ll DOl',' 1 '. ,I' ';'~'· l k~~g,~:~·~J 11ad.s~łaĆ ~le _naJe~. Po. t:,"I:i '
! nl,:\\ ,I.. po~czu~
,.,łosow3ma do
woju, a drogą jątrzen ia anarch io mal1owskl, symboli o:uj ący p0stacia ~zeczypospolite'
t
'
.
. .
. ~
J.
f
Se1!11U 'Ikr ll1 ektorych opwodov.rych
t
'ycznego S osunków społecznych, swoją bohaterskIe dZle1e myśh 1
Nie w imie jntere~1U partyjnego. I
: komisiach brak . ~ _.' !iI'" ~J
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Berli nie.

.

Wyiazd komisji. - Odpowi~df na pismo kanclerza - Ba ....
{hou rozczarowany co do stanowiska Niemiec. - "lem ..
c1' są zupełnlę bezradni.
O termin otwarcia obrad.-Uzgodnlenle poglądów Angl] i
i PrancJi.-Udzlał BelgH I Bułgarjl zapl!wn ony.-Postunr:RLlN, 10 listopada. (PAT). czarowanie co lio wynfk6w konlały Bułgarjl.-Protest sowreckl.
Pisma donoszą, że dziś w oołu- fercncji. Rząd niemłt!cki nie prze..
LONDYN, 10 listopada (Pat).- w dyskusii i dopuszczone będą do dn:e Immi!:,.iq revaraCyin3 Ol:Hec!ta- stawU żadnego konkretnego pro-

Przed

konferencją.

w Lozannie.

podczas głosowania w dniu 5-go
b. m. tak jest stanowcza! ~: przy'
w~dco.m tego ugrupowama me słało
~m
sił,
•
b ani dodwagi, by stanąć
gramu sanacji fInansów niemiecGO wy orów o senatu.
Reuter stwierdza ~e odroczenie głosu jedynie wówczas, gdy wejdą ła do Paryża.
kich.
ani nawet nie l Ct;vnit niczeWraz z Unją przegrały te 1-y. konferencji lozań~ldei nie przekro- pod obraJy kwest je, dotyczące ich
BERLIN,
10
listopada.
C'A:').
gO,
'
a
by
przel'onać komisję o
wioły inteligencji pracującej, które czy tygodnia, zaznaczając, 1-e pare bezpośrednio.
W od'Jowieclzi na pismo :·'nncłerza swych dobrych chęciach. Stano..
pod jej znakiem stanęły, zwabione d~i potrzebują sojusznicy, dla wyrzeszy z dnia 7 listopada komisja wisko rządu, zdaniem kół po litydoborem świetnych nazwisk, jakie ~Iany poglądów w sprawie ostat·
PARYZ, 10 listopada. (Pat). - reparacyjna oświadczyła, że na- cznych, ograniczyło się do or t
10
d b'
nich wypadków.
Według do~iesień Havasa z Sofji,
lS y nr.
przyoz a lały na plakarząd bułgarski zwrócił do pat'istw tychmiast "O swoim powro...:ie do świadczenia. że Niemcy są na
tach ulicznych.
WIEDEN, 10 listopada (AW).- sprzymierzonych o dopuszczenie Paryża podd:1. zbadaniu zaprooo- dłuższą metę niezdolne do spłaty,
Wycofanie dziesiątki z pola ~Neue Freie Presse" dOllosi z go do ogólnych rokowań z Turcją, nowane p zez kanclerza ""roickty. swych zobowiązań i że w najbliźBERLIN, 10 listopada. (A. W). szej przyszłości mogą o wypełnie
walki wyborczej przy głosowaniu L?ndynu, ~e konferencję w Lozan- a nietylko \V sprawie cieśnin morniu zobowiązań mówić o tyle, o
. me otworzy lord Rumboid. Lord skich.
Barthou oświadczył wczoraj ber- ile otrzymają oni moratorium f podo senatu oznacza próbę rewizjI Curzon ma do Lozanny przybyć
prasy
k
LONDYN, 10 listopada. (Pat). f1ińskim kprzedstawicielom
wyznawanego dotąd przez zastc;py dopiero później. Spodziewają siC;,
. 1. I"
życz ę zagraniczną.
· . " k f
Na ;vet przedstawicfel Angijt
inteligenckie programu taktycznego. ~e otwarcie obrad nastąpi 20 b. m. Przedstawiciel Rosii sowieckiel rancus .. leJ. ~e on ~renCJa ~er Inzłożył wczoraj w Foreing Office s.ka st\\ lerdzlta raz ]cszc~e J.cdno- . Bradbury wyraził się bardzo nieInte~ig:ncja przegrała, przegrała bo·
LONDYN, 10 listopada (Pat).- notę protestuiącą przeciw dopusz- htą postawę rz~(tów ~()n 1C'~'Jn"ch. przychylnie o stanowisku rządu
leśme. I - pop:zez b61- zaczy~a: Rząd angielski polecił .-Chardigny'. czeniu sowietów jedynie do u- OPt~szcza on JednalI.. Berlm r~z- niemieckiego, jako nacechowazda Się, rozumieć wymowę swoJeJ emu zwrócić si<: do rzqdu francu- działu w dyskusji w sprawie cieśnin, cZ.aJ owany co do stanOWiska Nle- t't'm biernością.
W Berlinie oczel'uJa, z pewnem
klęski. A przedewszystkiem, źródła ski ego :- prośbą o sprecyzowanie domagającą się dopuszczenia cał mlec.
BERLIN, 10 listoDada. (A. W). :r.deuerwowaniem przyszłej kOll ..
poglądow na poszczeg~lne sprawy kowitego republik sowieckich do
tej klęski.
wyjeździe komisji reparacyj- ferencji komisji reparacyjnej, ktć
Akt tel' samowiedzy iestety jak . naprzykł.~d: kwestlę ,Mosulu, udziału w obndach konferencji lo· Po
_________:___ ~__.m______________________________. . .
.
' n
, gramc w Syrll oraz kwestję Dede- zańskiej.
nej z Berlina panuje ogromne roz- ra ma się rozpocząć 13 bm.
przychodzI zb!t .późno: Wt6ry se~m agac%u. Są to sprawy, co do któPARY!, 10 listopada (Pat). RzeczypospohteJ, % wlny popełmo- rych Anglia ,nie pragnęłaby, aby
ny h obywateli górnośląskich wyRząd
francuski ponownie zwrócił
nych przez Unj~ błędów, pozba· były poruszane na konferencji lo·
polskn-sowlp.tk!.
asygnowanych na ten cel 10 milsfę
do
rządów
międzysojuszniczych
wiony będzie udziału tych iepo- zańskiej .. Rząd an~ielski u :vaia,
z
propoz ycją, aby konferencja w Sowieły v.lywołały go w ce- jonów marek niemieckich. Posta·
ślednich bądź co bądź i t l kt'
że pOWInIen ~zg?dnt.ć sw~ poglądy
..
'.
. n e e. o:"' z zapatrywanIami Pomcarego przed Lozannie została otwarta jut dnia lu zerwania konf~rencj§ nowiła ona następnie zaprosić
przedstawicieli rządu i ekspertów
Ja~le .na hstach swotch UWIęZIła jUdaniem się do Lozanny, oraz 13 b. m., iakkolwiek istotna część
rozbrojelltiowej.
mi. posiedzenie komisji, które ma
dZIesiątka.
przed definitywnem ustaleniem ter· obrad mogłaby nastąpić dopiero
WARSZAWA,
10
listop.
(Telcf.
się
odbyć 14 b. m,
później,
t.
j.
po
zebraniu
się
na
Głównym, oczywista, błędem minu konferencjh
Komisja prawnicza ustaliła tekst
konferencji wszystkich delegatów. od nasz. koresp.). Z dobrze poU~ji było t~, że ~ogóle po~stała,
WIEDEN, 10 listopada (AW).- Przedtem jeszcze, zdaniem rządu informowanych źródeł dowiaduje· przysi~gi członków rady woje1. l· że 1-ywloły mteHgenckte po· Neue Freie Presse- donosi Z Rzy- francuskiego, mogłaby sł~ odbyć
wódzkiej. Sprawozdanie na plemy się, :te zatarg polsko· ro· num
powierzono pos. ks. Małet
wobła do skupienia sit: w gro- ~u, ~e udział Belgji i Bułgarji w konferencja trzech ministr6w spraw
syjski w sprawie wręczenia listów
Komisja regulaminowa zakwamJdę odrębną, która przeciwsła- konferencji - lozańskiej jest zapew- zagranicznych, ewentualnie w Pa·
wiała się podczas wyborów asom n!ony. jedn~k1-e oba te pańs!wa ryżu, jak sobie t.yczy tego rząd uwierzytelniających, wywołany nie· lifikowała kilka punktów regulaswod::iewauie przez rząd moskiew· minu sejmowego do przedyskupracującym wsi i miasta.
ijając me bC;dą miały prawa brać udztału angielski.
towania w poszczególnych kluski, między innemi
inteligencję pracującą w gromadę,
bach. KOIllisja w tym samym
Unja dwojakie popełniła zło: raz
mial na celu 31!erw~~ie za- składzie opracowuje nowy reguwYjaiowila z inteligencji stronnictwa
tJ.;
/LI
iM!.;
•
II wS""d:s:ian j na 30 listopa- lamin sejmowy, ątóry zostanie
robotnicze i włościjańskie, oddając Energiczne stanowisko <:o)?rzyinier20~lI'ch. _ Po:nyślny da konf... rencji r02!brojenio przedstawiony do uchwały prawdopodobnie za 4 tygodnie.
je w ten sposób na ter. rykliwej prz~~le9 rokQwań. ~ Poj Ainawcze słanowi!3ko Riffet
wej w Moskw§e,
. Komisja socjalna rozpatrywała
dc'maf.,ogji; powtóre, odebrała inte- '
baszy. _ .2nowu krwawe starci .
która oczywiście w obecnych wa- wn'osek pos. Grajka w sprawie
li ,.::ncji Jej właściwy charakter, jej
runkach w wyznaczonym terminie w~ilłacenia dodatków drożyinia
LONDYN, ~O listopada. (AW). ft
PARYZ. 10 listopada (Pat) We- odbyć si. . nle może.
I
l d' ł . . . .
nych inwalidom brackim, którzy
przyro( zone po e zla ama, lej naJ- Reuter dOOOSl z Konstantynopola, dług doniesień Havasa z KonsŁan.
...
pobierają renty ze spółki brackiej
skutecznieJszy oręż.
te gene!ał0'V!ie ent.enty oś )/iadczy,1i tynopola: Rifiet basza w toku
W sprawie tego zatargu "lzwie- .Bochunt.. W celu opracow.ania
In teligencja bowiem J wogóte ponowUle ~lffetowl ba~~y, te .me rozmowy z generałami państw stja" sowieckie zamieścily nastt;pu- odpowiedniej ustawy w sprawie
ludzie wykształceni, nie są powo. m.ogą tfZYląĆ pr~pozY":JI turee~lc~. sprzymierzonych wyt3ził nadzieję, jący komunikat: "Naczelnik repu- ubezpieczenia górników i urzędni
ł . d . t·
b
".c'
R1ffet asza oświadczył, te zmesIe że uda się znaletć modus vivendi bliki polskiej p. Piłsudski odmówił ków postanowiono wysłuchać oant o ego, a y zanuema" SIC: wszelkie zarządzenia kt6re zagra- W dł
,. d
j R'ff t b
.
rzeczoznawców po trzech
\,; stado, aby dz.iałać masą, ~by się ta}ą bezpleczeństwt: WOjsk sprzy. po~oż~~i~s~i~ c~l~~C~ Ip~p~a;fł~ przyjęcia listów uwierzytelniających pinji
ekspertów z pośród pracodawców
sumować tak, lak sumuje SIę su- mierzonych.
wobec czego w kołach dyploma. od nowomianowanego przedstawi- i pracobiorców jako teZ jednego
rowy towar. Przyrodzoną funkcją
LONDYN, 10 listopada. (pat). tycznych sądzą, ~e dojdzie do po- ciel a pełnomocnego R. S. F. S. R. przedstawiciela urzędu górniczego
inteligencji jest organizacja mas, Reuter donosi. z Konstan.ty~opola: rozumienia. . ~Ve,dług dotychcza- towarzysza Oboleńskiego, poleca- oraz przedstawicieli wydziału pracy
nie zaś trwanie w masie' kto zna ~szy.scy komIsarze k<;>ahcYln.1 ~a- sowych dOntesl~l~ z Ko~stantyno- jąc przedstawienie listów ministro- i opieki społecznej. Zebranie w
"
.
..'
, ządah od władz tureckich zmeSle- pola, w WysokIej PorCIe odbyły .
' h ' ł tej sprawie odbędzie się 13 listow~r.tosć ln:ellgencJl, .kto t~ war- nia wszystkich nowych zarządzeń, się narady z generałami państw WI spraw zagramcznyc, co mla o pada.
tosc pragnte uwydatmć, ten przed. dotyczących ceł.
sprzymierzonych, podczas których podkreślić nierównośe przedstawi--:-s1awicieli jej będzie nietylko H·
LONDYN, 10 listopada. (AW). rozV:,ażano spraw~ policji,. iandar: ciela republiki sowo z przedstawi·
czył, ale i ważył; nie będzie jej Rząd angielski otrzymał dziś spra- merjl, ce,ł, zdrOWia publtcznego 1 cielami innyc,h ?ańs.tw. Wobec
Ferment Ironarchisłyczny
ustawiał w szeregu ale stawiać ją wozd2lnie od SWf'go komisarza w zarządzen gospodarczych.
tego rząd SOW-leCkl me uznał za
8 warji.
będzie, jako ·drog;wskaz, znaczą- Ko~stantynopola z rokQ~at'i z keO S
O.
możliwe przyjęcia listów uwierzyci'
• mahstaml, toczących; Się w nocy
K N TANTYNOp L, 10 ltsto-I telnia:ących od nowego przedstaBERLIN, 9 listopada (A. W.)cy ragę szeregom.
ze środy na czwartek.
Nadeszłe pada. (Pat. l . DZiś przyszło do
..
.
. .
A cóż uczyniła Unja? Spędziła wiadomości mówią o osiągnięciu nowego zajścia pomiędzy policją \VI~Iela polsl:leg.o p. Kn~lla 1 po· Z Monachjum donoszą, te monar·
W j e d n ą
g r O m a d ~ profeso- porozumienia, Rokowania zostały turecką a żołnierzami .3ngi.elskimi,lleclł Obolensktemu Wyjechać do chiści i reakcjoniści odbyli wczoraj szereg zebrań. Na jednem z
rów wszechnic, uczonych litera- ponownie podjęte 9 b. m. Wyniki pod~zas któ~ego. zabIto Jednego Moskwy.
nich przemawiał były prezydent
'k' '. . l' dotychczas niewiadome.
żołnterza angIelskiego.
'
t OW,
wreSZCIe urzęulll 'OW SWlat eJministrów !<.ahr. W ostatnich dniach
Odpnw!edź
Dote polska. bawił w Monachjum także Tirpitz.
szych, opasała ich Slnur~m W) od·
Socjaliści monachijscy odbyli 7
całego' Wołynia
napływa'ią następujący skład posłów narodo·
WARSZAWA, 10 listopada (Tel.
n~bi11enia, i kazała głosować na Z
b'
m.
zebranie, na ktMem domaskargi
na
niesłychane n~dutycia wOści niepolskiej, nie licząc żydów, od nasz. koresp.)
W
odpowiedzi
osobną Jist~. Znaczy to: ludzi, moprzy wyborach ze strony wójtów i którzy znaleić się mog'1 w lewico· na notę rządu polskiego z dnia gano się jawnie organizowania
gących zwyciężyć tylko jakością,
sołtysów, a także komisji wybor- wy ch stronnictwach polskich: udział 26 października o popieraniu przez akcji obrony na wypadek zamachu
zamieniła w tłum i kazała walczyć czych.
Stwierdzono dopisywanie obco-plemieńców w sejmie wyraża Ukrainę sowiecką band .zbrojnych stanu, planowanego przez t. zw.
się w liczbie 89 posłów; wtem we Wschodniej Małopolsce, po- faszystów bawarskich.
tam, kędy o zwycięstwie rozstrzy- wyborców w czasie głosowania.
W sobotę, dn. 4 b. m. sołtysi I będzie 38 żydów, 24 ukraińców, selstwo ukraińskie w Warszawie
ga me jakOŚĆ, ale ilość.
To też wynik z góry dawał się 1 wójci rozdawali koperty ostem-I 16 niemców, 10 białorusinów i 1 nadesłał~ nO,tę, w które; oświadcz~, HawiąlaO io
plowane i kartki wyborcze, otrzy- rosjanin. Liczba 89 posłów sta- że orgamzacJa "Dalrewkomu" me
"'. .
przewidzieć!
Lumir.
mywali za to po 2000 mk. za każ· nowi piątą część sejmu.
istnieje, a co się tyczy wskazanych
dy głos. Wielu sołtysów i wójtów
w noc:ie polskiej przywódców t~j
WARSLAWA, 10 listop. (Telef.
już aresztowano.
man~ato l IiUy orgamzacp, t~ p. Fedorczuk . ~Ie od nasz. koresp. '. Rada pra.y j
jest .z~an.y mkomu ,~~ Ukratnl~! obrony w Moskwie poleciła deleniezbędnych utensyljów, przewod·
pań~twowel
dwal mm p. ,M~mlsklj I Zatons~ll gatowi sowieckiemu w Paryżu p.
n.clący tych komisji winU! zawcza·
pgl!~t~ wy[ofAła
WARSZAWA, 10 listopada (Tel. od dwuch mieSięcy są na urlo~le Skobielewowi, aby pod kierunk!em
su zwrócić się w tych sprawach
od nasz. koresp.) Według osta· lagram~ą· Sledzt:vo wykazało, jak p. Krassina nawiązał rokowama z
do referatu wyborczego przy mdWARSZAWA, lO'go listopada. tecznych obliczeń, wiadomość o tWIerdZI not~ SOWIecka, .Je . ża~n~ przemysłowcami francuskimi i bel·
gistracie. Obwodowe komisje wyborcze w powiatach złożą materja- (Telef. od naszego koresp.).-Cen- przejściu do sejmu p. Ponikowskie- bandy gramcy. po!sko sO\vIeckleJ gijskimi dla utworzenia konsorcjum
ł~' wyborcze starostom, któfzy prze· trum polskie listy nr. 12 urzędowo go w Swięcianach nie jest praw- od strony Ukra1l1y me przekraczały. do eksploatacji kopalni donieckich
śh je okręgowej komisji .wybor- ogłasza, że wycofało swoje listy dziwa. Wobec tego lista Nr. 12
i budowy nowych fabryk metal ur·
kandydatów do senatu W Warsza nie ma dostateczńej ilości uzyskaczej.
(bip)
~łą~k'[b kO!llI~ii ~ejmowy(b. gicznych.
wie, w województwie warszaw- nych mandatów w okręgach, która·
'<omunil<Clcja tramwajowa w dniu skiem, łódzkiem i kieleckiem. Wia· by pozwalała brać udział w man·
KATOWICE, 10 listopada (Pat)
!y[zeoia Lenina.
wyrobów do senatu.
dom ość Agencji Wschodniej o wy- datach z listy państwowej.
Komisje sejmowe budżetowa prawMOSKWA, 9 listopada (telegr.
nicza regulaminowa i socjalna odKomisariat rządu na m. Łódź cofaniu listy w województwie kraLaureat Nobla
były szereg posiedzeń, na których włas'1y "Kurjera WieczornegoII) podaje do wiadomości, iż w dn. kowskiem jest 'niezgodna z praw·
Z okazji 5·lecia istnienia Rosji
• .
przedyskutowano i przyjęto kilka
1:2.11.22 r. tramwaje będą kurso- dą. W województwie nowogrodzsowieckiej
Lenin ogłosił list <;>tw.arkiem
centrum
polskie
poleca
głoSZTOKHOLM,
lO-go
hstopada
I
rezolucji.
wać wieczorem i w nocy wg, rozKomisja budżetowa postano- ty z życzeniami, które brzlmą lak
k;adu, ustalonego na dzień 5.11 sować na listę nr. 22 państwowego (Pat). _ Aka<;iemja przyznała nagrodę Nobla w dziedzinie literatu-1wpa. żądać od. wo;ewó~ztwa UStt- nast ruje: " by ~ obeo, em
b22 r. (dzień wyborów do sejmu). zjednoczenia na kresach.
:J","ec·.J SOWif"OSJ3
d_ ogą
n·r.i~z"Śrl· n~rO~fI\lIe Ul
ry za rok 1922 w wysokości pół l ~Ięcl.a ~aczeJUlka ~ydzlału pracy pokooii'Ią 2Z3woiowała
lłlll·Yl·'I!l rZI! \Vllhnr"(b D!'J ~'nł!ln'IU
ł,it;,~
ill lW:f
n li,,'
,.
:,.,
I oplekl społecznej, dr. Bortha,
r~(,Uli
ęc j, ni:t w uu
:g
JU\!!'
li . ~kl J .
WAgSLA WA, 10 listopada (A W) mIIJona . irankow, hIszpanskl~mu I który nie dopełnił polecenia tym- taazo:ee
~i
""
i
mi
5
..
ec !Ul
drodze
WARSZAWA, lO-go listopada. "Ga:-:da Warsz~wska", roz[.Jatrując. autorowl .iramatycznemu, Amahnte czasowej rady wojewóchldej \v
(' elefollem od naszep'o koresp.). wyniki wyborów do sejmu, oblicza I Benavente.
l sprawie oodziału pomiędzy bied- adu z:u.-ojneJ".
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Zar%l!t:d Sp6Uti Akcyjnej
~P,ii - 2
wy, żona lego 28-letnia Włady~ł:t' wa ora?: dwoje dzieci ich w wieku "Towarzystwo Ł6dzkiej Manufaktury PonBzows!d CS
jedno roczne, drugie 8-letni chło zowladamllJ. p.J). akC!OUltrluReów, :te vr tinl0 27·go grudnIa 1922 r, o f{odr.. J-ri
oiec. Między małżonkami wynika- po poł. w lokl\ln apó1lrl w l',orlr.! pny ul. Plott"kowaklel Nt 70, orlb~dv.IA "i~
Naczelnik patistwa o--C') .... ~ścle nie będzie zeznawał.
łv często sprzeczki i kłótnie na
Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonarjusz6w. .
~J(' I"",. . . t odczytano je~o zeatn6 nia.
1 tle zazdrości małżeńskiej,
Silnie
Porz,dek dzleftll7l l) Powfęk~21en!e kapltałn zakładowelfo. 2) Po·
LWOW, 10 listopada. (A. W.). stwa nie otrzymał jednak przed ; nerwowv i lubiący również często wlpkszenle Ilellby /lztonków ZIlnądo I wybory takowych . ~) Sprawy b!eż~r.e.
Całe posiedzenie w sprawie Feda- odjazdem do Lwowa żadny~h pO-, zaglądać do kieliszka Barce ciagle
---~--------------------------------------~kił z dnia 10 b. m. poświęcił try- gróżek przeciwko swej osobie.
był pod wrażeniem, że jego połohunał odczytaniu zeznania NaczelDalej zeznał Naczelnik państwa, wic!\ 'rO zoradza.
Chcac sie o tern .naoczn~e. ur~e są to najnif'zbp'dniej~ze .fQzyki dla P.P. inżynierów, przemysłowców, lJ.'ln·
n'ika państwa, zło~onego w Belwe- . że mniej więcej 10 tygodni przed
derze przed sędzią śledczym, An- Pzamachem był t1 niego adwokat konać Barcn w czasie sw01e! me- dlowców bankowców. Powyższe ~ęzykj są wykładane gruntownie i ~
'gielskim .8.go kwietnia b. r. Po dr. Fedak, ojciec oskarżonego,' obecności w mieszkaniu, posyłał sposób praktyczny w "Lingu8rum Schola", pierwszorz~dne Zakłady t,yp 11
ogłoszeniu przez przewodniczącego występując z· prośbą w sprawie· tam s1l/oich koleg6w, aby potem Berlitza, wł. Amblard i Deb, oddz. łódzki, Piotrkowska 120. Inform. od 4--9.
.mnm
uchwały trybunału, odmawiającej ułaskawienia politycznych skazań-I niespodziewanie wejść do miesz- --~------------_________________________ ~______(159żądaniu obrońcy Fedaka, aby Na- ców ukraińskich. Tematem da1szej I kania i przekonać się jak żona si~
cż~lnika państwa
powołano na rozmowy była sprawa zachowania zachowuje.
ś:"ladka, przystąpiono do odczyta- się ukraińskiego społeczeństwa \V
Wczoraj p6źnym wieczorem
ma zeznania.
obecnym czasie, przyczem NaczeI- Barca w towarzystwie kolegi sweKolon]. lecznicza w Busku.
Podc~as
pobytu na targach nik państwa wyraził zdanie, że. go, Marcelego Berkow!'lkiego, muws~hodmc~ nie zau'waiył~aczelnik ukraińcy po~inni .się liczyć zObe~-I' rarza (Olf'.shiska nr. 12) przyszedł
W dniach 6, 7 I 8 listopada toczyły go, który postawU za warun~. e •
panstwa ~lkogo, kt?by chCiał prze- nem położemem 1 dostosować st(~ do miesz1'ania, f"/hie wszvscy sp 0- się w Busku narady Wydziału Kolonii l przyszłej spółce udziałowcy b da I II
dosłać SIę do mego. Było to do niego, zostawiając spory za- +yli kolację. obficie zakropioną al- Leczniczej dziecięcej im. dra Brudziń- ~ zapewnIony wpływ proporcJonalnie do
zresztą niemo~liwe z powodu pa- sadnicze na przvszłość.
Najsnm-,' koholem. Okolo północy między ski ego z udziałem przedstawicieli sejm!-; wysoko'cl udzIałów.
nutącego tłoku.
Po obiedzie w pierw, należy się zająć zagojeniem małżonkami wynikła
sprzeczka ków i samorządów miejskich.
M Ze sprawozdanIa
założyciela kolonii
sal! ratuszowej w:yszedł N~czelnik tych ra~, które. w?jna zadała cał~j wszczęta przez dobrze podchmieRozpatrywano sprawę reorganizacji I. dra Starklewicza okazało si~, że kolonia
panstwa tak szybkIm krokiem, że ludnośc1 bez roimcy narodowośCI. 10neO'o Bqrca. Wkrótce sprzeczka koloniI na nowych zasadach. Przedsta-' rozwijata się w dwojakim kierunku: bltwojewoda nie m6gł mu towa,rzyAdwokat Fedak wyraził się t zam~niła się w kłótnię, w czasie wiciel sejmiku będzińskiego p. Pawlow- l dowy sanatorjum I leczenIa dzIeci w
szyć, wskutek cz~go p~został nieco wówczas, że trudnoby było znaleźć kt6rej Barca zerwałsi~ nagle od ski odczytaf w imieniu komisji organfza- ~ prowIzorycznych kolODIach sezonowyc~,
~ tyle.. Naczeln.lk panstwa z~trzy- wśród ukraińców takich, którzyby stołu. wyjął z kieszem rewolwer, cyjnei projekt nowego statutu, który zo- ! Dzieci umieszczone były w specJaln 'ch
mał Się n~ ch'YIlę prze? autem, poszli po tej linji, gdyż obawiaiiby podbiegł do :tony i jednym celnym stał już zalegalizowanJ' Statut ten, opra- \ namiotach polowych, ofiarowanych prze,.;
poczem wSIadł 1 natychmiast usły- się, że będą oskarżeni przez wła- ' wystrzałem skierowanym w czoło, cO\\'an! ~a podstawie ustawy n~rmalnei. ; amerykański komitet pomocy, O dobroszał trzask szyby ~am~chodu. Zau~ sne
społeczeńsb o o rzekomą położył ją trupem na miejscu. Za- ~rzewlduJe udziały .w wysok~scl 5 ml- f cz:v:nnych s~tkacb kolonJ! śwIadczy 0waż~ł wtedy, .'te sledzl ,oparty pl~- zdradę sprawy narodowej. Zdaniem nim świadek tego dramatu Berkow- bljonów mI adrek. i1K~ćzdYd .zlóUdzlalowców, ktyohhcZDI OŚĆ'Źlzi e z hPośr6dłdzleChl dZołZLowd3:
caml O kąt śC1~ny tyl~e~ 1 bo~zneJ. jego, porozumienie mogłoby łatwiej ski zdołał się zorjentować co się ez wzg ę u na lOS u zla w, rozporzą- ~ c Irn czyc. wy! anyc
o Zl.
Szybko nas~plł drugi I trze~1 w.y- nastąpić w6wczas, gdyby zapadło stało, żonob6jca przyłoż~ł ~obie re- dza jednym ~ło~em.
, powróciło 80 proc. w stanIe wyleczostrzał. a wOlewod~ Gra~owskl, Sle- stanowcze międzynarodowe orze- wolwer do prawej skrom 1 znowu . . Na~ POWYZSZ1m p~nktem wYWI~zała ; nym,
.
,
d~ąc pośrodku sled.zellla, widocz- czenie na korzyść Polski.
wystrzelił. I tym razem strzał był j Się OZYWólOna Idysk~sJa .. Plrkze dhstalwl~lel!e I' Terden y, dza!mulącle wzrorzbe dl z tekgO
me ranny osunął Się. .
. .
d' celny gdyż Barca upadł na podło- poszczeg Inyc 1 gmm mle s lc
sejm - powo u na alące s ę na roz u owę o·
Nalet;ło sądzić, że wojewoda . W k~ncu. zez11ama. uzasa mał
i ;araz skonał.
~ ków wystąpili przeciwko temu punkto-. lonli zostały wywraszczone. Obecnie
został zrani on V w ramię. Gdy po Naczelntk panstwa, że me ma on po~- gę Na alarm Berkowskiego i nie- ~ wl statutu, wskazując, 7.e zahamuje on ! przystąpiono do budowy pawnonu ceudrugim wystriale uchwycił sięr.ęką staw do tego, ~by przyłączyć S1ę śpiącego jeszcze syna Barców nad-1 oflamoś~ poszczególnych udziałowców,! tralnego I studni artezyJskIel, która zao·
W miejsce zranione, otrzymał wy- go postępowam~ karne~~.
biegli sąsiedzi, a po chwili i po- któ~zy. powstrzymają się. od większy~h. patrywać będzi~ w v:od~ carą kolonię.
strzał ostatni W rękę. Przez cały
Po odczytanIU p.owyz::>zego p~o- licja 16 komisariatu z kierownikiem udzla~ w, wobec te g?, ze. ustawa \Ue ~ Pod.nle~ nalezy Wielkie zasługi dr~
czas zajścia nie zmieniał Naczelnik to~ułu obrona .stavlla no'ye. wn.lO- ekspozytury śledczej starszym pr~o- zapewnia im proporclona~me zw~~kszo- Starklewlcza, którego nlezmordowane~
państwa swej pozycji.
, Ski o powoła~lU szeregu śWladkow, downikiem M. Epsteinem i komi- nych wpłYWóv: na lo~ Instytucll. Na pracy. kolonIa zawdzięcza swól szybki
~ dalszym ~iągu stwie!dza ze- O~czytano r?żn~ dokume~ty ? sarzem Klamrzyńskim na czele. Na- wniosek prcZ':r:.ent~ Rzewskl:&'o, popar- rozw~J..
,
~. Jttlle~lu magistratu prezydent Rzezname, ~e Ud~lał Naczelm~a pań- tajnych or~amza~J.ac~ . k~nsplracYJ- stępnie przyjechali przedstawiciele ty. przez przedstaWiciela ~ej"!,lku będzltistwa w otwarcIU targów· . wschod- nych, armJ1 ukramsklel 1 t. d., po- urzędu śledczego. W małej, skrom- sklego,. uch,,:al~no ~róclć Sl~ do w!adz wskl o~ladczył, że samorzĄd mIeJskI.
n,ich został postanowiony na kilka tern przerwano rozprawę do so- nie ubeblowanej izdebce zastano z za\"ladomlemem, ze wydZiał nie za- odczuw3.}ąc donlosrość kolonII, postanotygodni przedtem, Naczelnik pań- boty 11 b. m.
dwa trupy: Barcowej _ w kącie na mlerza korzysta~ z nowego statutu.
wił powIększyć udzIał sw~J z 5 mlQo______________________________ skrz ni od w li zab6jca i samoWobec tego, że ustawa nOjmalna, na nów do 20. Kwota powyisza wniesiona
g
b6jC~ zaś leż;ł .; kałuży krwi na podstawie którel opracowany był statut, będzie po zreorganizowanIu towarzymagistrat przystąpi niebawem do podłodze. Rewolwer podniesiony nie uwzględnia w dostatecznej mIerze stwa. w ciągu roku.. Dr. Brzost wski
budowy kompleksu domów przy przez Berkowskiego był na stole. il~teresów udziarowców, zastanawiano Zgr~sl! w ImłeDł~ seJmiku będzłńskłego
Po
sporządzeniu
protokułu, się nad sposobami zreorganizowania in- udZiał w wysokosci 60 mfłJonów marek.
ul. Raszyńskiei .
z
trupami
opie- stytucii na takich zasadac' aby pol tl- Inn! .przedsta~.fclele seJmlk6w r samomieszkanie
wraz
Z domów tych korzystać bę'dą
T~lefonem od wlasnego kore~ndenta. mogli, w pierwszym rzędzie urzęd czętowano i postawiono posterunek. dzić ofhr"f)~'· "morządów I tem ~~ n'c'n rza.dow ZgtOS1~t podobne. oświadczenia .
Nieszczęśliwe sieroty zabrali tym- zapewnić jej rozwój. W konkluzii przy- Samorz.ady miast Zag!ebla, które SZC7:C~
Zmiana w zarządzie miasta • . nicy miejscy,
czasem sąsiedzi, potem o ile nie jeto koncepcję dr. Brzostowskiego, kt,- góln!e. zywo odczuwa!ą potrzebę koton~J
. (w) Wczoraj prezydent miasta
zalJierze ktoś z rodzinv Barca lub ry propon"le przekaza!1ie cllłcgo mająf- dla d.m:c!. zadeklaro\\ary z g6rą 100 mlMnoini1< dla robotników.
Warszawy p. S. No vodworski ojego żony, będą umieszczone w ku kolonii sejmikowi, kt6ry zorganbuje lionów marek.
puścił swoje stanowisko przechow) Zgodnie z orzeczeniem ko- schronisku dla sierot. Dziś praw- towarzystwo na zasadach spółki hand!oByt i dalszy ro~wól kolonII będzie wodzą~ do trybunału admini~tracyj· misji do bada ,ia wzrostu drożyz dododobnie zwłoki będą przy wie- wcj z u\Vzgkdnicniem Interesów samo- b:c tego ~abezPleczo.ny. Budowa kotonegQ.
ny przy głównym urzędzie staty- zione do prosektorjum szpitala rządów. Wniosek powyższy został przy- UJI uchrom .tyslące IstnIeń dziecięcych
Na zasadzie porozumienia po- stycznym magistrat postanowił od Dzieciątka Jezus.
jcty z poprawka prezydenta Rżewskic- od kalectw I przedwczesnej śm!ercl.
między magistratem a tlstępującym dnia l-go listopada zwiększyć do--:-wartość
jednostki
prezydentem miasta, chwilowe za- tychczasową
stc:pstwo prezydenta na termin 2- mnożnej do obliczenia uposażenia
DzisIejszy koncert. DzisiaJ o go- .,Peer Gynt", melodje elegIjne orax
dzinie 8 wiecz. odbęd:de się zapowie- poemat "Si gurd Jorsnlfar'".
t)-godniowy objął dotychczasowy robotników ,do mk. 3,45~ ustalając
dziany koncert słynnego pianisty Illna•
wiceprezydent miasta p. Witold w ten sposob nowe zWlęks;;one o
-0ce~o Friedmana, który tylko raz jeden
Na
popotudniowym
sym"
19
Jabłoński.
1 ,24 proc. normy uposażen.
Teatr miejsld. Dzisiaj, t. j. w sobo- wystąpi w naszem mie~cie. Konc~rt fonicznym w dniu 12 b. m.koncercie
wystąpi śpie
Inżynier Witold Jabłoński obej. •.
tę, o godz. 5 i pól po por. dla mlodzie- ten, wywołat ogromne zainteresoWanie. waczk& p. Marja AncewiczóWn8. Pan i
mUJe ohowiązki prezydenta od dziKrwawy dramat małzenskl.
ży dana będzie komedja .. Wasy i peru. l Ancewiczówna odśpiewa arję oblakanht
Najbl "Izsze k oucert y O: F '. l utrzeJsz~
OfeIji z op. "Hamlet" Thomasa' Or87siaj.
. w) W domu nr. 87 przy ul. Pu- ka" (po raz ostatni); wieczorem .. Peer pota~ek
lu~owy odbędzIe. Się po~ dy-. walca z op. "Romeo i Julja" Gounoda.
ławskiej w Mokotowie w pobliżu · Gynt" H. Ibsena z p. K. Adwentowi- rekCją BronIsl~Wa Szulca I z udZIałem· Dyr, Br. Szulc poprowadzi niegraną
Warszawa walczy z głodem
kościoła rozegrał się nocy oneg-! czem na czele. Będzie to jedno z ostat- p. St: Kowal~klego z ~a.rszawy, który~ dotąd tV Łodzi II symfonję Cza;kowmieszkaniowym,
odśpIewa arJ.e z ,!Halkt I .. Str~sznego lSk1ego z cyklu VI symfonji tegoż komdajszej krwawy dra~at ma!żeński: ! nich przedstawień .. Peer Gynt~", który Dworu"
MOniuszki. W programie s.ym- l
Pragnąc przyczynić się do zła Izdebkę
w suteryme zajmowalI wl(rótce ustąpi miejsca arcydZIełu Slo- fonicznym, pOŚWięconym wyłącznie twór- . pozy tora.
g.odzenia głodu mieszkaniowego 30·letni Jan Barca, malarz pokojo- s ,.vacldego "Horsztyński".
czości Grie~a, odegrane będą: ~ suity.
--:--
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Teatr i muzyka.
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Królowa oblała się rumieńcem. nie przestawała Polimela. - Łatwo
Rozmówczyni jej smutnie pokiwa- to powiedzieć, dwa dzbany wysą
ła głową i popatrzyła na nią swe- czyła.
mi dużemi oczyma.
_ Ty Polimelo - przerwała
- B?g~:ml nie potrze~ne są I jej Praksytea, - po~ogłabyś lepiej
-0hołdy smlertelnych, CIągnęła gościowi i odprowadziła ją' I do
_ Wierzaj mi, pani _ rzekła d.alej: ale śmi.ertelni powinn~ ży- bramy.
wróżka, sowitą ućztę jeszcze sowi- Cle sw~ uŚwI~cać. obcowanIem, z
Zdarzyło się wszakże to, czego
dej zapijając winem: _ nie będzie b?gaml; ,ludOWI z~s pr~ykł~d powm- się nikt nie spodziewał. Podróżna
to żadne proroctwo, co ci powiem, m da\,:ac po~ożnt l\r?lowle.
wstała lekko i pożegnawszy się ze
Znow P?hmela, mezadow.ol,ona, wszystkiemi kiwnięciem głowy, rówlecz. głos długoletniego doświadczenia: alboż to was, młódek, ma- poruszyła SIę na swem mle~scu, nym krokiem udała się ku drzwiom.
ło przewinęło się przez moje rę- l~cz, s'potk~wszy ~urowe RpoJrze- Zdawało się nawet, że stała sic:
te?, Jakoż ze wszystkiego widzę, me krol~weJ, zaml~~ła. .
wyższa, niż przedtem; szczególniej
że znów 11 ciebie zanosi się na , . - NIe. zap~m~ll-~e ~ ~astępne olśniła wszystkich białością swych
dziewczyl1k~. .
.
sw.~ęto krolo\~eJ. meblesklej. -:- hę- ramiom krągłych, której nikt wprz6. .- A bodaj ci język. usechł! -;-' d~~~ to z~ mieSiąc -- udać_ SIę do dy nie zauważył. Przeciwnie, Po1 gniewem wtrąciła Polimela, lecI- I n~e~ na Clteron ~ aby wybtagać u limela, mimo wszelkie usiłowal'iia,
wa piastunka maleńkiej królewny mej przebaczeme.
w żaden sposób nie mogła . dźwigProkridy. - Opłaciło się też po- Ale ... - spróbowała przed- nąć się z miejsca.
dejmować wszystkie te przybłędy, wić się Praksytea
- Polimelo, com ci powiewałęsające się dokoła
naszego
- Znam lwoje "ale"; chwała działa?
Akropolu.
bogom, nie jesteś dziewEc;;ką. A
- Sama nie rozumiem, królonaj Jej pokój, - surowo jednak powiem ci: idź. Nie bój wo; wszak widziałaś, nie tknęłam
przecięła królowa Praksytea, się niczego: i ja tam będę.
ustami puharu. Wszystko zaś wino,
- Jakzeby lam bez ciebie się które wysączyła ta przybłęda ..•
cóz ona winna temu? Powiedz mi
lepiej, czcigodna podróznico, i tym obeszło! - nie wytrzymała PoliNie mogła dokończyć; komnatę
~az~m, \ już, jako wieszczbiarka: w mela, - też piękność niebylejaka, opromieniło nagle
niespodziane
JakI sposób m~głabym odz:ysk~ć niema co mówić. Strzez się jeno, światło. W drzwiach stała podróż
łas~ę .bogów, Iżby obdarzyIt mię abyś Zeusowi w oko nie wpadła: na, lecz szata jej jakgdyby płonęła
. krolt:wlczem.
licho nie śpi, Hera jest lazdrosna złotem i również złotem płynnem
Podróżna popiła wina i pogrą- i będziesz chodzić po świecie z ociekały pierścienie jej włosów.
tyła się w zadumę. Nastała uro- rogami, jak j a . '
Trwało to zaledwie przez mgnienie
cZ'ysta ci~za. ~olimela, nawet i ta, '
- A więc tam się spotkamy. oka; drzwi się zatrzasnęły l · szara
Przyjdź nieodwołalnie.
A teraz mgł;] zmroku zimowego znów wymlmowoll ~atruła ?ddech.
.
POWiedz mI, naprzód, kró. dzięki za twą goscinę; i o.: {t)J( in-. rdniła komnatc;.
l~wv, et y odbyłaś po swym ślubie nyc11 pytań nie mas..:;, to już pójdę. I
Wszyscy wsiali l1Iilllowoli; tylko
pielgrzymkę do Hery Cyterońskiej?
- Pójdziesz, o ile '\'c,tnniC''-7:' I Polimela. ~rat1lo1ąc się usilnie. nie
ZIELINSKI.

1)

Król~wa w~chur.

I

Praksytea gorączkowo
zdołała jednak opuścić swego fa- skrzydeł.
ściskała dłoń swej gospodyni. .Co
talnego stołka.
- Wypadnie mi chyba siedzieć to znaczy? Kto one są?"
Lecz Asopida sama trzęsła się
póty, póki Djonizos zechce, - rzewszystka ze strachu, i porpurowe
kła, wzdychając.
Ale jut nikt nie zwrócił na nią światło pochodni nie mogło zaru·
mienić
martwej
bladości, jaka
uwagi.
twarz jej pokryła.
II.
- Nie wiem... Rokrocznie byUroczystość nocna Hery Cyiewam
na uroczystości czcigodnej
rańskiej dobiegała końca.
Stos
olbrzymi, który strawił jut czter- władczyni cyterońsldej, lecz widz~
naście
drewnianych wizerunków je po raz pierwszy... a lękam się.
bogini, dogasał, - już widać było czy nie ostatnI.
- Są to wichury ._- ozwał sit:
sierp młodego księżyca, żeglujący,
nakszŁałt łodzi po modrem niebie niespodzianie gromki, głębold gIo"
z namiotu. l acz w słowach 1ych
zil1Jowem.
Praksytea wraz ze swą gospo· żadna nie brzmiała pociecha, jed ·
dynią, królową tanagryjską Asopi- nakie Praksytea uczuła natychmia·
dą, powracały do swego namiotu, stową ulgę. Poznała swą wr6żkę·
przed którego wejściem stały dwie
- Wichury, rzeźkie nimfy kr'ótanagrijki z pochodniami w rękach la Północy Boreasza, ciągnęła da·
Jedna z nich podniosła zasłonę, lej tamta. W niewłaściwą odwieaby wpuścić obie królowe.
dzają nas porę, nrzed końcem dni
Te wszakże weszły nie odrazu; alkojońskich; lecz jest to jedna z
jakiś odgrom daleki zmusił je do fantazji starego. Wejdźcie, królowe,
obejrzenia się poza siebie.
i nie lękajcie się niczego.
Ostatnie płomyki stosu zdążył y
Weszły. Wróżka ujęła je obie
już zagasnąć; szczyt Cyteranu był za ręce i pociąŁ '1ęła ku sobie .juz opuszczony od wszystl ich. z llieziemską, jak i1tJ się wydało,
Lecz ponad ołtarzem Hery dostrzec siłą. Ale i siła owa sprawiała dzianlozna było jakieś dziwne białe L1ie kojące.
postaci, świecąCe światłem blade!',
Odgrom rozległ si~ coraz dowidmowem. Ni to kobiety, ni to
nosniej,
a towarzyszył mu ogłusza
ptaki, ale ptaki olbrzymie, z błysz
jący
trzask.
czącemi skrzydły. Postaci te krą
żyły z sr.ul0ilą chyiością, COTaZ ni·
(D. c. n.)
żej, coraz bliżej: i coraz wyraż':liej
rozle~ał si~ srebrzv!'t, oddźwięk ich
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Strejk w przemYśle włńkienniczJm.
Dziś rozpoczęło się
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Widmo strejku dozorców

dDmowy~h.

Dochodzenia administracJjne.
-0-

Pismo do ministerstwa pracy_

bezrobocie w fabry.kach.

'Natka z opilstwem.

W swołm czasie dozorcy wy- przedmiocie otrzymaĆ nie moteZa znajdowanie się w stanie
stawili nowe iądanil1 podwyżkI, my. Rozgoryczeni takiem postę- nietrzeźwym w miejscu publicznem
które jednak dotychczas uwzglę- powaniem ministerstwa dozorcy zostali pociągnięci do odpowiednione nie zostały. Wobec te~!o domowi wynoszą przekonanie, że dzialności: Andrzej Rakowski (PrzeZgod.nie % zapowiedzią wczoraj wszechnie,- fabryki łódzkie mają związek zaw, dozorców domo- rqinisterstwo pracy pośrednio jazd nr. 32), Stanisław Retelewski,
przed południem w lokalu związku wiele obstalunk6w i pracl1ją na wych zwrócił się do ministerstwa przyczynia się do wywołania ul. Franciszkańska 58, Władysław
przemysłu wł6kienniczego odbyła zmiany.
pracy z pismem następującej tre- strejku dozorc6w domowych.
• Leszczyński ul. Piotrkowska 108, '
6
k
f
.
.
ści:
Na
zebraniu
ogólnem
w
dniu
4
Franciszek Stefaniak, Kamienn$ 12,
'" A
sd • "IIi zn wd t on IerełlCja
Co do sameQ:o
. hoId Hauser, u.1 Grzybowa 9,
I " Mię~ streJ·ku to m6w"Związek zaw. dozorc6w do- listopada r. b. przyjęto następują- RaJn
zy prze s aw cle aml prze· ca uważa, te mo te zajść taki wy- l1Jowych i fabrycznych w Łodzi, cą rezolucję, ld6rą panu ministro- Ignacy Tuskiewicz, ul. Tuszyńska3,
myslu, a delegatami robo- padek, it związek Cb. D. dla prze· wstawU w dniu 27 września 1922 wi uprzejmie komunikujemy:
Władysław Cieślak, Suwalska 12,
łnlków"
' konania się o sile swej, będzie tt- roku żądania pod adresem właściOgólne zebranie dozorców do- Wojciech Michalak, ul. Krucza 33,
Przewodniczył int. Rumpel, na siłował nawoływać robotników do cieli nierucbomości. Równacze- mowy ch, po wysłuchaniu sprawo- Antoni Janczak, ul. N.-Zarzewsk~ 2,
't'tórego t..
ta·
d t
śnie, z chwilą wy stawienia wa- zdania zarz!>du w akcJ·i zarobko- Walenty Ciebiga, Myśliwska 15,
l '
eb py me, co o s.ano- pracu,
aby s,'" przekonać, l·lu sta- runl~/)w płacy, zwr óciliśmy się do wej, stwierdza:
~
Tf
l. Bek·Ier, U.l :,
"T
•
J "
Ze wystawionych 1,aro
-Zarzewska 13.
wlska robotnik6w wobec ofiarowa- nie na ich wezwani ~. Należy wy- l miejscowego inspekto ra pracy III. 'war unków płacy kamienicznicy Wilhelm Han, Napi6rkowskiego 11:
Inej podwyłki 25 proc. ,odpowie- tężyć wszystkie siły, hy nie dać okręgu z prośbą, aby raczy~ intcr- l cclo\vo nie akceptują, aby tem Andrzej Korzeniowski, Zielona 59,
dział
przedstawiciel klasowego się sprowokować.
wenjować w zatargu.
prowoko\vać strejk dozorców, Feliks Kołacz, Antoni Wronczyńzwiązku zawodowego, p. Kału~yńOstatecznie, o ile delegaci są
Na zwoływanych konferen- którym chcą ugodzić w ustawę o ski, Stanisław Rybak, Stefan Macjach z właścicielami domów nie ochronie lokatorów; i,e mimo żą- Łelski, Józef Smyczek i Aleksander
k · ....... e na ze bratii u delegató w, po za podl· ęciem streJ·ku w sobot"', za- d
' ki .
,s l,6.
.
..
ł
..
oszto do porozumienia, gdyż ci dań zwołania nadzwyczajnej kO-, T yczyns
._
,om WIemu propozycJ1 przemys ow- rząd główny przeciwko temu nic celowo prowokują dozorców do misji rozjemczej na zasadzie ustac6w, stwierdzono, te propono- nie ma.
strejku, aby tern ugodzić w ustawę wy sejmowej i interwencji w mi- Nielegalny handel papIerosami.
,wa"a podwyika nie odpo..
Po referencie zabierali głos o ochronie lokatorów. Ze wzglę- nisterstwie pracy przedsta'wiciela
Za uprawianie handlu papiero'w iada wzrostowi drolyzny. kolejno rótni dele. gaci poszczegól- dów powyższych związek doma- związku i okręgowej komisji, sami .bez specjalnego pozwolenia
Wobe t
·1
l
f
..
gał się aby inspektorat pracy, na sprawa uregulowania płacy do- pocią~nieto do odpowiedzialności
c ego,doo porozumienia,
l e na Kon erencJI nych fabr"'k, którzy
oświadczyli,
~ •
'nie dojdzie
de_.J
zasadzie ustawy sejmowej, zwo- zorcom nie zosta fa przyśpieszo- sądowej
Abrama Landaua (Wschoi~ na ponownie zwołanych zebra- łał nadzwyczajną komisję. Mimo ną· Przez takie postępowanie mi- dnia 16) i Cbawę Warman (Polu)egacl fabryczni postano- niach
parokrotnych oczekiwań komisji nisterstwa pracy rodzi się wśród dni"@wa 6).
:wlll przystąpi~ do bezro- robotnicy oświadczyli się
nie zwołano. Aby prZYSPieSZYć! zebranych przypuszczenie, iż mi.
!
bocla.
za zwolanie nadzwyczajnej komisji. nisterstwo pracy lekceważy spra- Wybryki właścIcieli domów. .'
Do powytszego oświadczenia beZwZg~:::~~ISlejs:::j:~~tn od przedstawicitel dok.ręgowej kOdmitSji wk~ podwyż)d dozorcom
I iJstadnowi-,
Antoni Sławiński, przy ulicy
przyłączył się równiei delegat
~
z'Y'. zaw. y; o ZI, oraz ~rze s a- s lem swol~m prowo {U e • ozor- Odyńca 13, samowolnie usunął
związku "Praca-.
Jeden z delegatów fabryki wlclel .zwlązku. óozo:có""b' ?~mo- có,,: do shtreJlrob' Ze .wzśględodw p.o- rzeczy z mieszkania Jana Sinka.
ze. ram ,'0 wia ~~aJą.
Właściciel domu nr. 55, pr""
'blera oś . dc ł ·ż był we wy. c.h mterw.emowah oso ISCle w ;vy~s.zy.c
S
e
z l
"la zy,gdzie
1
,leze
] I d o d"!a 13 b m. m1 m",ter- ulicy Konstantynowskiej, Tomasz
-J
Natomiast delegat związku zwany
do dyrekcji,
spytano- m~ms t ers tWIe pracy ~ W
ar~za- ze
Ch. D. oświadczył, le w dalWIe. RezuJtatem powyzsze~? oy- stw.o ?racy. ~!e. z"!'oła ".adzwy- Krakowiak umyślnie reparował stuI
go, co robotnicy zamierzają uczy- to zwola,me powtórne .komlSJI P?- cza]neJ Im!D1s!I IOZlemczeJ. ZWlą· dnj'" na swej· posesJ'i.
.
:zym c ąglt podtrzymuje żą- nić wobec niedojścia do poroz11- lubo,vneJ, ?oczem nJe~włocz~l~ rek wezw!~ dozorcó,! do ,ogółne~
Wobu wypadkac.h władte poania podwył,lizenia płac, o mienia z przemysłowc~mi.
nastąpI C m!at? zwolame komisJl go s!r~nm IW. sprawIe te1 o~wo: ciągnęły winnych do odpowiedział70 proc. (Inne związki :.tąOt
A
d
nadzwyczaJneJ. Od
cza- ta Slt do cale] klasyrobo tmcze~ ności
80
)
... J
rzymawszy oupowie t, te su wystawienia żądali do chwili Łodzi . odpowiedzia.lność 7-aś za
.
d aJą
proc.,
IIwa.... ąc
d
d
b .
d' d
.
.
ł
6', praw opo o me zapa l11e ecyzJa obecnej. tj. przez okres 7 tygodni, wywołanie takowego spadnie
prOP~2YCi~lrrzern:s owc w strejkowa, dyrektor zaproponował, podwYzka dla dozorców stanęła przedewszystkiem na ministerKrym ina tistyka.
za I n emo wą
o przy- by zaczekano z proklamowaniem na martwym punkcie i żadnej po- stwo pracy, które nie załatwi zat.k t d
. d . łk
mocy ze strony ministerstwa pra- targu zapomocą nadzwyczajnei
Wierna tona. Antoni Nowak, no
Jqc a.
Po p6łtoragodzinne' dyskusl·i, S rej u a o pom~ Zla u, a
cy, mimo naszych nalegań w tym komisji rozjemczej"
(bip). mieszkały przy ut.. ~Kielm8. t~ lamelJ
W
f d
I
J d ie
dował w policji. że żona jego, Helena,
gdy przemysłowcy oświadczyli, że
m ę zyczas e przy e z ~ p.
- - skradła z mieszkania garderobę oraz
na dalsze ustępstwa jgć nie mogą,
minister pracy.
t ~ t
tektów, stow ~ przemysłowców bu. gotówką 55O,<xx> mk., poczem zbiegle
.
nieWiadomym kierunku.
(blp)
d el egac1
d 1
delegaci robotnlk6w zwr6Waszym
ciągu
.
dowlanych i miast: Warszawy, Kra.
k
li ' d b k k ' t
k
L
Nie wszystko złoło, co sIę śwled.
clll przem3lsłowcom Itwagę ws azywa na o rą onjun turfi
ml8S •
owa oraz wowa.
Mieszkanka Trzebini, AnastaJ;ja Roma~
a mo::łllwośt wubuchu streJ"' w . przemyśle, czego dowodem jest
U~nano za niezbędne ~mi~nić niec, nauczycielka, została zatrzYmana
• "
.'.
f kt ~
f b k h
kt - h
Ministerstwo sl{ar~11 zakończyło przeplsy budowlane, ObOWIąZUjące prż~ ulicy Piotrkowskiej prz~z dwie
ku JUZ W dniU dziSiejszym, a ,
e wary ac, w. oryc częściowo akcję, mającą na celu dotychczas w Kongresówce, w ten l kobiety, które zaPt:0ponowaly lej k~pgdy1: robotnicy nie widzą innego pracowano tylko pare dm w ty- umożliwienie miastom uzyskania ' spo·sób by nadzór budowlany na- n? ~wu.cl? złot~ch plenłcio~ków. OZ:lę. .
.
.
b·'
I,
.
k d t·
'l · · '
kI niskIe) cent e tranzakcJa doszła do
sposobu załatwlema zatargu.
g? dmu,
wy~leszo.no. o Wieszcze: krotkot~rmm?wy~h
re '!?W n? le~ący do rzą~u, przek~zan...v został skutku i R. zapłaciła sprzedawczyniom
Pr e
ł
d I
me, że od pOiuedz lałku fabrykl pokrycle dehcyŁow admmls.traCYJ- ł nllastom, ktore Obowiązan,e będą 73.0CO mk:, Po .sprawdzeniu j~dnak oka"
Z mys owcy waszym cz nne b~da w cią u 6-ciu dni
nych.
w tym celu zaangatować Siły fa· za~o Się, IZ naiwna nauczycIelka 'padła
ci ągu zaznaczyli, że propo-' Y
- o'
g,..
:
Dla miast galicyjskich usŁano- ch owe. Uchwalono pozatem sze- ofla~ą. oszustwa, gdyż pierścionkI był,
nowana podwyżka w wyso-.
Po ~łutsz . . J. dyS.kUSjI przyjęto wiono zakład _kre~ytowy jako Dr: 4 reg ulg budowlanych, ściśle zwią- mOslęz\le.
(blp)
kości 25 pro c. w zupełności następuJący WnIosek.
gan rozporządzający funduszamI l zanych z obecnymi warunkami.
odpowiada wzrostowi dro"Wobec tego że
państ ,}/owymi, który o!r~yma na
Nowy wiceprezes s~du.
t
.
wszyscy delegaci w czwartek powyższy ~el od ml~l~terstv:a
ł ~ALA fILHARMOKJI, Dzielna 20.
yzuy.
.
skarbu dotaCję w wysokosp 1 mllWicepreze~em sądu okręgowego
Wobec niedojścia do porozu-l
zgłosili akces do strejku
jarda 350 miljonów' marek polW niedzielę, dn. 12 listopada,
mianowany został sędzia B. WIt-,
o godz. 8.,30 wieem
mienia delegaci robotników oświad- jeźeli przemysłowcy nie pójdą na s~ich. Or~anem tak~m ~la związ~ kowski. (bip).
czyli, że odbędą siEt zebrania .dalsze ustępstwa, a dzisiejsza kon- ko~ .powlatow~~h 1 mIast byłej
Chleb tanieje.
og61ne delegat6w a o wyniku ferencja wykazała że żadnych zmian dZIelniCY prusklej został ,b~nk kowygłos!. odezyt p. t.
munalnych kas oszczędnoscl, kt6ry
przemys~owcy zostaną .zawlado- na korzysć robotmków "I11ema, dla- otrzymał dotację w sl1mie 4 milW referacie walki z lichwa
mieni.
(bip)
tego zebranie delegatów postana· jardów marek, z czego wypłacono przy komisarjacie rządu, z powo·
Wczoraj wieczorem w sali 0- wia
narazie 1 miljard. Pozyczki udzie· du tendencji zniżkowej na cenę
I;łilety do nabyoia w kasie
kręgowej komisji związków zawo- w sobot~ dnia 11 b. m. prokla- jlane ?ęd~ zwrotne. .
.
zboża i mąki, komisja eksperFilharlll. od 10-1 i od 3-7 "',
Rowmeż w toku jest akCja ma,
.dowych odbyło się zebranie dele- mować strejk ostry, to znlczy, jąca na celu udzielanie pożyczek t~w ustaliła ceny chle.!»a
gatów fabrycznych pod przewod- że nUd nie powinien znaj dować dla miast byłej dzielnicy rosyj- pIerwszego gatunku na 700 l
nictwem p. Muszyńskiego.
się w fabryce, ani przy masz y- , skiej, przyczem rolę takiego orga- i mk. za 4-funtow,?! bochenek.,
Zebranie zagaił p. Kałużyński,
nIe lub warsztacie".
nu wyp!acaiącego uzyska prawdo- \ Pobieranie wyższych cen będzie j
Jdóry zaznajomił obecnych z przeN ,t
.
bł'
.
k
.
podobme bank komunalny w War- I karane % całą surowością. (bip)
pod dyr.Wł. LiII'
as ępme wy rano g own,! o- szawie.
II
biegiem kąnferen;:ji z przemy· I misję strejkową, składającą się '
Pomoc dla akademików.
w Manteutlu, Zachodnia 4S.
słowcami.
z 15 osób, której zadaniem będzie
Wojewoda łódzki dr. Garapich p
IUJ..
Przemysłowcy oznajmili, że
przeprowadzenie akcji strejkowej.
zaprosił przedstawicieli instytucji
.nll:
•
metalowcy również wystąpili z
Prócz tego wybrano komisję
lezące. miejskich oraz osoby prywatne na t!dziat całego. zespołu,. składającego
żądaniem podwyżki płac i zgo- lotną która będzie kontrolować'
ze?ranie k~misji or~aniucYlne) k<,J- Sl~ z 15 wybltny~.h .sJł artystyczno
d m
'
..
.
-0mltetu WOjewódzkIego meSlema z CZWBnową, ZIIDl1lSką, Velone
Dzisiejsza. pogoda.
pomocy młod%ie~y akademickiej. i Robert, i Redenem na e·zele.
z się na 25 proc. podwytkę, czy b~zrobocle objęło wszystk1e
wobec czego i włókniarze mogą fabrykI.
Pierwsze zebranie tej komisji od·
Dancing!
zgodzić się na tą podwyżkę.
Zadan ie111 zarządu głównego Komunikat państwowego insty- będzie się w piątek, dnia.17 b. m.
~
Zdaniem mówcy,sytuacja jest będz'ie
utrzymanie kontaktu
tutu meteorologicznego. . w lokalu województwa.
(bip)
.
Przemysł owcy na d al sze
· •f
Prawdopodobny przebieg pogody
d
Jasna.
z oddziałamI
na prowl11cJ .
~ dniu dzisiejszym:
Otwarcie miejskiej stkoły pracy Lok 8. l ot wart y !~'10 wlecz . ..:
';. Tanl:.
ustępstwa nie p6jdą, wzglpdni.e
dop
d
k
•
b
'
d
W
d'
14
1·
t
d
b
.
."
rze
oncem ze rama na e·
Przeważnie pochmurno, m{tllsto,
mu . 1S opa ar•• o go-,
.
Jożą kilka proc. Należy zd1cydo- szła wiadomoŚĆ, iż
temperatura bez ~iększych zmian. Wis- dzinie 4-ej popoł. tlastąpi otwar- GAB I }Ił E T DENTYSTYCZNY
wać się, czy zgodzić się na pro- związek "Pr acalI równfd uchwa- try lokalne.
ci~ !lliejskiej s~koły ~racy i . miej-I
pozycje fabrykantów czy też ' przySklej pracowm robot ręcznych
e
stąpić do bezrobocia.
lIł roz pocz ęci e strejku z dniem Rocznica wypędzenia okupantów I przy ul. Piotrkowskiej Nr. 115, przyjmuje osobl'cie od gad! 10-1
dzisiejszym.
.
.
.
Hl piętro, uruchomionych staranIem ~
l ol! 4--7.
R:-.?--4
Równi eż n ależy zastanowić się
zar z ą d
D,ZIŚ, lako
r?czm~ę .wypę- wydziału oświaty i kultur '
" UL. NAWROT nr. 4.
Późnym wieczorem
dzema okupantow 1 obJęcia rzą- _
_
~
~, XiD
czy przemysłowcy mogą udzielić
<"
<-,~ główny
dów przez władze polskie, odbę•
wv_ isze)' podwyzki, czy też nie. wysłat depesze do wszyst!<ich d·
. w t uteJszym
.
kOSCle
.. le I<a·
Tanio
Wwoo
· nie
ue Sle
Jf::li
.....
Na konferencji p. Rumpel oświad- oddziałów w całej Rzeczypospo- tedralnym o godz. 11 przed poczył, że
łudniem uroczyste
naboteństwo
ł
CI ,
litej, z wez wan iem do rozpoczę- dziękczynne.
(bip)
rat~.,~ li.
tPA
Łódi eksportuje 4~ pi oc. swej cia ogólnego strejku z dniem
't
U,JUULA
produl<c.ij,
dzisiejszym. (bip).
Samorząd budowlany dla miast.
Towary W l lniane It'dwabnt:. chustki, "\\e "t,r o h w ', arm ' lu'Y
lecz eksp orl w ostatnim czasie - - ..
Wczoraj skończyły się w min, )
na obs\ aJunki i t. d. wR7y~tko W b 'z'l e w nobrych gatu n'kac li
zmniejszył się, gdyż zagranica zarobót publicznych 2·dniowe obrady, ,
P°\<' CII
czyna kon kurować z wyrobami napoświęcone sprawie ulgowych prze..
t
pis6w budowlanych dla miast.
ł
O
Łódź,
s~eml 1 popy na nie zmniejszył
Choroby wewn@trzne i dziecinni
W obradach brali' udział przed-I
SlC;.
,
i Pl'oIyjmu)" 011 g odr.. o - 7 'VieczorelJl stawiciele zainteresowa nych mini· ł
Wygodnie
50 --10
T.nio
Jednakie, jak wiadomo po-I
Przej.zd 40.
sterjó",. związku T11i <l~t. lwIa archi - '1_____-._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ."
/

Bezowocne pertraktacje.
Wezwanie do strejku w całej Polsce.

I

Kre dy pans wow,., dla

f

'

.

'"

I

• • •

!

Prof.leon PetraUcki

"CO tnjestfilolofja"

K -KA-OU Kabaretartnf.

W"la domoscl
' ·b'·

rogram

I

5

OryglIla
"l J B
ny azz· anul

E FUCHS

v:

' me

Na

Dr. H. We 'I sshoff

-

_

••

•

Dla inteligencji

"Wy g daU

p at

Zawadzka 24, I p. front

.._

POL~Kt

OtOS

•

Nr. SIO•

,

Z powodu zgonu naszego nieod*ałowsnego sżefa

B. P.

któremu nasze dobro zawsze na sel1)cu
dzinłe najser.deczniejsze współcz.ucie.

•
le'żało, wyrazamy pozosła,łej

Ho-

Współpracownicy i robotnicy
Domu ekspedycyjnego M. M. KaDecki I S-ka.

Dnia

4,,b. ' m. 'przeni6sł

się do wieczności mój , ~ochany szwagier i

B

•
W

zmarłym tracę

assy

szczerego przyjaciela, który w

długoletni

,wspólnik

a eck

pamięci

e

mojej pozostawi niezatarte wspomnienie.

CH. RUBIN.

Wazne dla Pań! Posz1ikuj ę posady Choroby
&. lal~ ~Tłn~ODiomo~a I- fABRYKA MEBLI TRlCINOWYC Hi BAMBUSOWYCH
kub. akUS1.erJa ,

. Nauez~ kałdą z pań. u siebie i prywatnie pomocnika magazynięra, lub kanoelisty przy
~. mk. M.OO? kroju l Bzycia w . przeciągu składzie. Oferty prQsz~ skład&ć do administr.
jednego miesIąca. Grynblat, Pańska 9, m. 33.
,;Głosu" pod Pomocniki' •
926-1
.
814,-1
_
~ I
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FIRMA
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Wćlczal\ska M 4.
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NAWROT 4

ebor • skórne i ,~en8ryclnD
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Diewy~ówionem

"obecnie na

Łó ,di

whśn\tie\: S1l~'St~W

zarzą- r~:· :::::!;n::':k~ll

stanowisku
dującego fabrykI wyrobów trykotowych praO'
'
.
.
.
h
we wszystki e gałQzlach tkactwa, specJablo6ć nie zmienić po.d- (' k"
t> Przyj. od 8-1 l od a-A I p6ł
bronU mll1ntakturna, poszukuje- powa!ne ~() ~ _, ;
~ ,me omeCZllle z~raz)~
636-J.8
kapitaliat,. motliwie kupca dlłl zało~~a tl..łIlskawe oferty do admlo . ~,Głosu PolskIego
t k a I n' lub Interemu fabrycznege.
Il1b "Posada .
.. 952·-2
a......ed.
Powa~Di reflektanci zechcą zło~yć oferty
lub. •K. P. 100· do Adm. "GłOBU Polskiego"
Ż
' Południowa M 83.
_________
' __=-====-=8=2=-=4=2
eńskfe
Specjalista ohorób

,

Majster ślusarski,

'

obeznany dokładnie z maszyną parową, pompami,
motorami eJektryo:meml, kotłaml paroweml I robotami 'Wchodząoemt w zakres ślusarstwa l tokarstwa poszukuJe posady. Łaskawe oferty proszę
składać do Adm •• Głosu Polsklego~ pod "Majster

~lu8ars~i".

x. Wal/sonowej
'Z awadzka 23

890-1

lo"d
arnoc l

ci~ż~owy 4 tonowy firmy "Opel" do
!prz~dan,ia.,Hipotec~?a 10. '

Pokój

o 2-oh oknach dla ele~anckleJ

dnia 12 b. m. onbędzia się w lokalu
gimnazjum wywiadówka dla rodzic6w, celem poinformowania ich o po-

stępach

884-3·

i ' z a o h o w an i n
w szkole.

się

.

KOSZE PODRótNE,
KOSZE DO BIELIZNY,

Dr. Bolesław Kon

~~~~~~~

wszelk~ reperację

87&-5
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GALANTERJĘ KOSZYKARSKĄ

l

Przyjmuje się
w zal,res koszykarstwa

I

wchodzącą

I.

...

odł-7" Związek Zawodowy nauc'ftllcieli średnich szk6ł

PiotrkDwska 113.

-,7

żydowskich W Polsce, Oddział w Łodzi.
ił Ż
Dżiś, w sobotę, dnia II listopada, o g. 4-eJ w I terminie,
Choroby skórne wene- \0 godz. 5-ej w II tel'minie odbędzie si~ w Związku (Połndniowa. 8)

Dr.

uczenie

918-1

6 aner I

p~acowDl ka- z lO do 50 lIli1jon6w D1ll. dla fabrykacji

DZlelna.M 9.

pel~szy w centrum mIasta POszukIwany. Cena :lpecjalnych towarów manlltakturQwyoh. Znaczny _
obol ętna. ' Oferty do Adm. "Głosu Pol~kiego" zysk oraz zabezpieotenłe kapltałll zapewnione'"L
pod "Pracownia".

l

s_p~~_~~~~~:~.iod_p::_:!~_~,

'oSZllkiwany kapjtaiiSiai,:;!;'p~1~oil!~~~

..

SPf:CJALNOŚĆ:

10 lZE DLA FABRU

WALIZY. BOMBONIERY,

, OPRAWATAC]

Godz, przyj. 1,3-1 i
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POLICA:

Choroby uszu, nosa, gar~
dla i chirurgiczne.
..

po~aje do wiadomości, it w niedzielę,

Łódź,

ftOWll

HEBLE STYLOWi,

B .. a u n ;,'

B-kI. gimna%jum

RUDOLF GALL

= __

ob
.a99~1 Urządzenie przemysłowe do dyspozyc,ji. Oferty "nor
'I ekórne
!lub "Madras 100" do admlll •• Głosu Pol.· 71>.-3, "I weneryozne

Doroczne Ogólne Zebranie
członków związku.

P O R Z Ą D E K , D Z I B N N Y:
Sprawozllanie Za!,ZII,duj
2) Sprawozc!anle fInansowe;
t)

HaIDOIVIl! PIBIO~nlaHaflÓ\f -Relllilb~ PIECYKf i KUCHENKI o[:"!::!!~~~Z Ol.} ~~~~Yw!:~:tn;
ZARZĄD.
.11 . 1ft!
prz~mośne.kafli,
z ,szamoto~'Y()h. tafelek, nie zwy-----------~
VI olmanOWBJ czaJnych
w wIelkim wybo~e poleca
lekarz-dentysta
I ZAWIADOMIENłE.
t.Ódot, Piotrkowska 64, front II piętro ~. r ..... :El 81\.1.[ .A. N' l;--I" 8'lh t· ~. H. Berlinówna Nadszedł duż". transport
p.oleca,. ąuży wybór.szllelki lioki do haftu jako OZleł~a I.
Skwe ..
13 Jr.
. ~ ers rO] J wznowiła pryyjęcia. I cz' V~ł~nlłk
kornalowycr~ -. ...
,....
Ć~" story, kapy, obrusy gotowe orązna, llam6wienie, ~~r~._~ detal.
717-~_~!.~~!..~~n~,' Choroby sk6rne ,Ul. Rozwadowska 6
~
.~
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,4 l,edl. 9-J i 0&16-8. Panie

ad -6

782-15
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R ,o ,b ota akuratna. Pracownia
~
t wenerwczne
I 3-cle pil;tro, frout.
Fabryka przyborów tkackich
'-" ,.~_.
"'-.'" . _,':'~~
" , _"
G
,_1J,4.::-,,; Sukien, _ ,.
~}, ,' },'Jr.,' ~'erczy~ , o"·;;}).J oZIE.LONA nr.IL
15517-4 /
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fi
w\,
O...-m"·-e'7 ..'- '" 'J.' ~.
O
~red·ł: Cegielniana M 9 - front 11 p. m.~~ 7.
, Piranio,·:.-2,,: .. (e j ":;,a) 9.
,rz~J .. od 12-2 i. 7-~ w,
...
lWI
U . _.
I
DaJ'f!' ,na
.
t!'
'
f
>
.
"
Pame5-4tpół.Nledzlela '
f
12
ra, 7 ' l za gotow1ię olaca.: Wybór" SUkl.,n weln :,tlt \ d l i jedwabnych, od 9-2 P
"4-6-1"
!
Piotrkowska 114 16. TeJe on
-36.
Jes.lOn~J, paltlt damskIe, gal'llU,ury" suknie, s\l'eatry oraz najmodniejszych materjllłow ua' suknie wie.
p,
y
"
;
15130-3
1 ~owary, man,ufakturoW9 w. \v lelkim wy,borze, OI:a~ Czotowe i wizytowe. Przyjmuje obstalunki z po.. ,_ _
Cegielniana ' 43.
prI\Y.J~u,je r«?,tjne obstalunkI z wlasllego ,powlew1erzonych materiałOwo
825-?
Choroby skórn., wenerJ~zne l
P05Zu.1iuję
rzo-nego ID/ItPT.lam , wchod,zącc"Vzakres krawiectwa'______
'i moczopłciowe.
.
~ 2 pok.C>'le
,-.
Lecz.enI~, SZt. slonC6lll w~ ź yn, ' do odst'lpleuia z mebla
po cenach przystępnych
•
•
PrzYjmUje od 4 - 8. Dla pail.
..,
oddzielna poc~ekalnja, 76 7-15 :ml, każdy, z nlekrępu.1ą młooycll mężczyzn,
,-•• A. Igielnik, Cegielniana 9 front II p.
Jboroby skórJle, wIOIÓ., wen,':>.
",
' ccm waj'Belem, w pobll
Uw
. W k
,.'
d
""
!'JClne. motlopłcio ... e.
'oł
Głó
l j P' k
lub kobiet w cbsrakm 7
••
aga.
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11 listopada 1922.

Zpiśmiennictwa 'ekonomicznego.

niu

P: Roseg;o

jasno

występuje r bow?~ci,

kt6rych

wielu nie ronawet,
partyj-

Starachowice 18500-19050.
Parowozy 401'0
Zyrardów 485000.
Bracia Jabłkowscy 3950
Kijewski 20000.
"'orkowski 3850.
Firley 4200.
Pocisk 2550
Wę~lel 40000 \
•
Ce~ieiski ]9000-20500
Rudzki 15500-15200
Ostrowiec 58500
Nafta 2700-2815.
B-cla Nobel niOO-185)
Wlldt smo

Hurt 2950.

Obecna sytuacja w

, I

I

I

I

~

Ceduła giełdy pienłe!nei
Łódf, dllf~

--.-Rynek

• lodzl.

to

listopada.
Dolary St. Zjednoczonyeh (.ołeS....
ka) w płac. 15.150, • tędy Uj_ treftz.

Franki bell2i1lkle (cz.Id) .. płae.
895, '" tądan. 899.
Franki franc. (~oło"',)." płac.
w ż~d. 995, tranz. - Funty_ an~. (stoł.) ." płac. 7'O.8IXt,
w żljd. 71.(0), tran:!. - -

sao.

Kiorony czeskie (czeki) " płac:. S1O,
515, tran:!. -.
Marki niem. (stoł.) ." plac. 2J5O,
w żąd. 2.40, tranz. 2.r(I
Marki niemleekle (czekI) 2~, ,.
żąd. 2. tO, tran:!. - -

'Ił tąd.

giełdy warszawskłei.

l tlamei

Wctora} na wal'Sz81ftkl., IIleMzle "fe.
notowania byty następ"';'lce:
Dolary 15900.
.
M"k. niem. 2.~.
Franki franc. tQ&).
Funty 71200.
Ruble złote 790,(100.
Ruble srebrne 5900.
Bilon 4200.

urzędowej

gIełda

[zarna

, tOdII.

Wczoraj na nieurzędo.ej gietełzl.
w m. Łodzi panowala tendencja "ah~
sza, spokojna, przy ,obrotach tlrednic1t.
Kursy ksztattowały się nast ę l'u=
Dolary 15800- 15700 - lMr5-1
Funty 70000.
Franki fr. 975.
Franki b~tg. 910-891.
Franki szwalc. 28.'łl.
Marki 240-2.&>.
Kor. austr. 0.22......a21.

Kor. czesko

fa).

liry 650.
./
. Leje 8?
Miljonówka 1150.
Wiedeń czeki 0,22-0.00.
Berlin czeki 2.ro~2:00, ' ,

,-

Dlaczego obuwie
jest dro!Jie?

«,

I

•

t.6dj

11 listopada 1822.

Karasil'iskł 4000
Zieliński 6850

I

l

POLSKI"

Lilpo!' 25300

Z~Sad?l~zy zWlązek fakt6w, ~sp..ra- zumle, albo, rozumiejąc
wledilwlaJących trudne warunki skar-.rozmyślnie - z pobudek
bowo-gospodarcze naszego państwa. 1nych - wyjaskrawia.

Ubóstwo naukowego piśmIennictwa ekonomicznego w Polsce. Przesądy wydawców. - Dobra Inłcj3tywa wytsze.i szkoły han- Aut.or od~war~a fakty w spos6b J Taką ocenę polityki skarbowej
tUoweJ. - Dwa nowe dzieła: "Wartość, kapitał i dochód- Roma- logIczny. l ?~lektyw~y, .wolny ~d' spotkać było można w całym Bze.
,
tendencYJnoscl z wYlątInem moze regu artykułów ogłaszanych na
na Rybarsktego, "Bilans gosoodarczy trzech lat niepodległości". na~mie!nie ?ptymi~tycznej oceny' użytek agitacji ;"yborczej. Książka
E. Rosego.
pohtykl p. Michalskiego.
t- p. Rosego zawiera właściwie klucz
Zdawałoby się, fe niepodległość gotowania, jakkolwiek pisanej ja- . To. t~ż. w ś:vie~le objekt:y~izmu ~ do roz.wikłania problemu, często
Polski znakomicie przyczyni się do sno i potoczyście.
L:aznaczymy tej ~slą~kl znajdujemy w meJ. od- ~ prze~ 19norację, a niekiedy świarozwoju piśmiennictwa ekonomicz- tylko; te zająć O7la powinna, za- P?wledz na para~oksalne zn~mtOna ~ domle gmatwanego.
nego. Od ~oczątku naszego zmar- rówijo badaczów ekonomji, jak ujemnych zwrotow w nasze] skarSt. A. Kempner.
twychwstama tł6maczono nam, te studjujących w wytszych zakładach
funda;mentem isto!nej
niepodle- naukowych. Nie przynosi ona nogłoścI, oraz rękojmIą jej utrwale- wych zdobyczy w tej dziedzinie
przemyśle
nia i postępów będ.zie umiejętna wiedzy, lecz stoi na wysokości
budowa niezawisłoścI gospodarczej. wsp6łczesnej nauki, umiejętnie rozwęglowym.
I
Wskazywano zarazem zgoła jaśniając podstawowe zjawiska i
~łusznie, te budowa ta wymaga przebiegi procesu gospodarczego. Rozmo'\'ll'a. Z d7rektorem dep p. Marianem Klottem.
znaj?mości pr~w • ekonomicznych,
Druga ksiątka - to . "Bilans
Dyrektor departamentu ochro-l i z tego powodu na eksport do teB ~lęC pOd~leS1t~ma '! społeczeń- gosp?~arczy trzech
lat mepodle- ny pracy, p. Klott, który wczo- J. go panstwa liczyć nie może.
stwle naukt ekonom]l. Do teg.o głO§CI. Edward~ Rosego. Aut<?r raj przyjechał z Zagłębia Dą- CZYŻ produkujemy jut nadZ?Ś potrzeba rozwoju stosownej h- zestawIa W swej pracy wszystkie Drowskiego f brał udział w per- miar węgla?
teratury.
_
dane, odnoszące SIę do lat 19~9, traktacjach, kt6re w rezultacie, ...!. Nieomal, że już tak jest. Z
Ruch 'gospodarczy sprawił w 1920 i 1921, a nadto w dopełnte- doprowadziły do zlikwidowania chwilą gdy nasze środki przewosamej rzeczy, te powiększył się niu uwzgl*:dnia wskaz6wki co do strajku, udzIelił nam następują- zowe poprawią się dostatecznie
zastęp czasopism, poświęconych ' roku 1922. . Mo~naby opracowaniu cych informcji.
.
eksport naszego wę~ta stanie sie
sprawom handlowo-przemysłowym. ~ temu zarZUCIĆ, :te właśme r. 1922
- Między
wynagrodzemem kwestją nader aktualną.
Ukazują się tet od czasu do czasu l pozwolił dopiero dokładniej oś wie- górników Zagłębia Dąbrowskiego - A róźnica cen między nami i
broszury, a, jakorarae aves, zrzad- tlić nasz stan gospodarczy, a jedno-- i Chrzanowskiego z jednej stro- zagranica?
ka ksiątki z. tej dzied.ziny. AI~ cześnie spotęgował trudno~ci finan- ny, a górników w polsk}e) ~zę~ci
- Jest niekorzystna tylko w
systematyc7;neJ trudnoścI naukoweJ ' sowe, te należałoby raczej zacz e- 96rn :g'o Śląska z .d~ugleJ lstme- stor:.unku do rzeszy. Do Czechopiśmiennictwo ekonomiczne nie kać na dokładne daiy statystyczne Je dosć .znCl_c~na ró~mca, wynikła słowacji, Austrji, a nawet i Wę
przejawia.
za całośc okresu 4-1etniego, a z. tego, ze nasI g?Il1lCY na Górnym gier węgWl nasz opłaciłoby się
Mamy dziewięć wy~szych za- ' wówczas obraz byłby pełniejszy.
Slą.sku otrzYlPuJ~ wynagrodzenie wywozić 'ut obecnie.
kład6w naukowych, na których są
Wprawdzie zarzut taki mógłby w markach mer~llecklc~. .
- Czy do tego dojdzie?
katedry ekonomji społecznej, do- mieć zastosowanie do kaMej pra- Ile w~nosI ta rózmca? _
- Istnieją te obawY, że n1m naktryn ekonomicznych, oraz historji cy statystycznej, która musi się z
- Y" zWl3,zk? z kat~str?f~lnYm sze koleje, a zwłaszcza tabor begospodarczej. Na katedrach tych konieczności zamykać w granicach spadlnem markI niemIeckIe] d~- dą do tego zadania zdolne, może
wykłada około 30-tu profesorów. pewnego okresu. Niemniej wszak- ~ta [rab teraz ~~~rzyść gdórm - nas zaskoczyć zwyżka naszej waNie ulega prawie wątpliwości, it te w danym wypadku wystąpiła
w ą rowy I
zanowa o 30 luty, ~tóra stanie sIę powodem
katdy z nich posiada w rękopisach pewna dwoistość metody. Autor pr~eCt.
i db"
. t
. podrozeni~ (dla zagranicy) I1flSze
- trwałe .ślady swej naukowej dzia- wyprowadza b0v.:iem z o~resu nach WZY l n?e o !Ja SIę o na ce- g? węgla, l sama pr~ez się sŁanie
łalno~ct. Dlatego tak mało z tego 3-letniego wnios1n, które pomekąd
ęg? .
,
Sl~ (}l z,:c~yną powazne.go kryzyprzedostaje się na jaśnię w formie znajdują zaprzeczenie w perspek- Odbiła SIę. nawet dosć fna- su. MUSlChbyśplY ogramczyć wtedzieł i podręcznik6w?
tywach, wysnutych na r. 1922. Tak cznł~, gdyz weglel g6!nośląskl ko- d~ produkcję I to nie tylko w tym
Trzeba nareszcie odsłonić ta- naprz. mowi on o stabilizacji wa- s~tule obecnie łączme z podat- dzmle.
.
.
jem nicę. Przyczyną są uprzedze- i luty, osiągniętej w f. 1921, co klem .33090 mkp. za tonnę, ~ dąAby temu Zap?bl.e~ nal~7.ało~y
nia naszych wydawc6w do dzieł ' zrazu uważa za symptomat zasa- br6wlec~ 40.000.. Pochodfl to zawcza~~ o.bm:vslec srodkI, .maJanaukowych w ogólności, a do eko-I dniczego zwrotu. Te nadzieje dal- g~o~ ti;0 ystad, ze kopalnIe Dą: ce umoz.~lwIĆ ekspC!rt nasze! nadnomicznych Wszczeg6lności. Księ-I szy rozwój wypadków stanowczo t k k! IYł za czasów okupacjI produkCjI węglowej. InaczeJ nasz
. ł I
.
'
k
a e sp oatowane, że obecnie za- przemysł weglowy a wraz z riim
. b'
l'
ó .'kó
.
gars t wo ~t anoWI o ecme rzemlOS o rOZWIał. Cała tet stru tura gospo- chodzI' potrzeba porob'en'a t
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eji. Tymczasem kopalnie G6mego acji.
.
e,rzyby J'o deszczu. . Lecz s:uk~ i mi zmIanom.
ono hnJI małego. wyslłk~. K~lążkll. Z tern zastrzeżemem trzeba ~ląska nie ucierpiały wtedy wca- Tymcza em _
k 'n CZY' l
beletrystyczne, meco dZIeł z htera- 'lednak pracę p. Rosego uznać za le.
p Klott
s st
.
. z~ ~ ta
~
ki
. (.
.
b d
t . ł b d' J t
.,.
y uacJa OSlągmę na
lUry
• asyc2ne)
me mal~ o.net ar ~Q c.enn~ ma er]a a ~\1: es.
- A jakież są ' ilastępstwa tej skutek onegdai zawartej wzajemwszak ]~.t tr,tuł6w !,ła~nośct, WIęC ~ to bo~a] pIer,:"sze tak ~clsłe 1 różnicy cen?
nej umowy nie' daje powodu do ża
~utorowle me p~bIeralą honorar-~szc:z:egołowe zamteresowan,le wszy~
- Nasz. węgiel już nie tylko dnvch obaw i jak się zdaje wvlą~
JÓw), p~dręezntk! szkolne, oraz! stklCh dostępnych wskaz~n staty- zórnoślaskl (ł te i d3)Wowiecki fest cza możliwość zarówno wszelkich
rzeczy, cieszące SIę. łatwym ' pop~- ~ s~ycznych, odnosząc~cb SIę do rol- znacznie drższy od niemieckiego zatargów, jak i przesileń.
tem z powodu swej popularnoścI, ~ mctwa, przemysłu, bIlansu handlolub krzykliwości - oto gł6wny ma- ~ wego i płatniczego, rynku pienięż
1 listopada, drugi z kalkulacją z
terjał wydawniczy. I<siątka powa:t-, nego, komunikacji, oraz skarbu.
dnia 8 listopada (po strejku szewZ wnioskami autora można nana.badaniom wiedzy poświęcona,
ców) z cenami o 20 proc. drotej,
znajduje się niekiedy na samym ogół się zgodztć. Odpowiadają
końcu tego registru. Książka eko- , one mniej więcej
tym poglądom,
ponieważ robocizna podro~ała o
nomiczna nalety jednak - według które tu już niejednokrotnie wy- PoUtyka wywozowa rządu. 15 proc., a skóra o 5.
Przedstawiciele szewców wyradjagnozy wydawców - do nie- powiadaliśmy. Autor stwierdza, ze
Onegdaj wIeczorem odbyłQ się
strawnej lektury.
naj wydatniejsze postępy osiągnę- w Warszawie pOSiedzenie komisji zili opinję, że obecnie obuwie jest
O metodzie handlowej księgarzy 1iśmy przy odbudowie rolnej. W prze- rzeczoznawców branży skórzanej sprzedawane poniżej kosztów produkcji ze względu na zmniejszone
i wydawców wypadnie nam może myśle walczyliśmy z wyjątkowemi i obuwianej.
niezadługo napisać obszerniej..
trudnościami, lecz i tu uwidocznił
Zebrani stwierdzili nadzwyczaj- zapotrzebowanie, wyczekującą konMa ona swe stare grzechy, się wzrost u!u'chomienia i tenden~ia ny wzrost c.en na skóry i roboci~ junkturę, konkurencję, oraz zapasy
oraz i nowe, związane z ogólną do tworzema nowych zakład?w. ny w przeCIągu ostatmch tygodn~. uprzednio wyprodukowanego ochorobą paskarstwa.
Dziś chcemy Gdy zważyć, że rezultaty te OSiąg- ~
Kalkulacja obecna przedstaWia buwia.
tylko stwierdzić, te wiadomo nam, nęliśmy o . wł~snych siłach, należy l:się n~st*:pująco:
jz liczne tomy manuskryptów na- w tern wldz!eć poważne owoce
Wierzch 13~OO mk., spód
. ~- 12000 mk., robOCIzna 1.3000 mk.,
.
pieni"żny
ukowo-ekonomicznych
wydawcy trudu społecznego.
odrzucają, jako "towar", nieporęPo'!:ijamy, co. autor mów!.o i cena. sprzed~żna ..,..... ,420~0 m.k~ .' (ro~
czający pokaźnych zysk6w.
sytuaCji skarbowe], bo połoteme l botmJt zarabIa przeclętme 60. tys-.
G&ełda warszawska.
Dlatego trzeba oddać uznanie to. świeżo bardz? dokła?l1ie. okre-: -80 tys. mk: !ygodniowo.)
wyżs~ej szkole handlowej w War- śhlśmy .. NatomIast zapIsać leszcze~
?rze~~tawlclele centr. zw. garb.
Gotówka.
szaWIe, że podjęła ona trud sfol'- naleźy kllk~ trafnych uwag p. Ro- stWIerdZIlI, te obecne ceny skóry
Dolary Stan. ZJedn, 15500 -15750
Funty 10500.
mowania poważnej bibljoteki eko- sego o z'Ylązk~ naszych ~tosu~- bydlęcej \Vynosz~ - ~OOO - 2400
Franki fr. 995.
nomicznej, której początki sięgają k6w z o.g~lnyml w~runkan:l1 pol,l- mk. za 1 klg., Cielęce] 3000-3400
Marki niem. 2.40-2~
czasów przedwojennych, a którą tycznymI ~ ekonomlcz~yml. Pan· za klg.
CZf.'kl ' wpłaty.
teraz obficiej szkoła ta kompletuje. stwo. polskte p<?wstało-Jak on przyJednym z ,najbardziej powatBelc;tfa 905-895.
Swieźo ukazały się w tym zbio- , pomma-w dnI~, gdy z pow~zech- nyeh czynników,
wywołujących
Berlin 2.55-2.02.50
ue dwa dzieła, wydane z zasiłku nego zamętu me wyłon~ły s~ę re- podrożenie cen skór w kraju jest
Gdal'i~k 2.25
Holandia 6240
wydziału nauki ministerstwa W. R. I a~ne kształty .now~go ~wtata 1 gdy polityka naszego r~ądu, dopuszctaLond9i'l 71000 -· 7CJ700.
i O. P. Jedno jest ściśle naukowe, me zarysowuJą SIę J.eszcze przy- jąca eksport wbrew powziętym w
Nowy lork 15500-15725.
teoretyczne,. drugie stanowi syntezę sz~e f?rmy .współ~ycta narod6w: swoim czasie uchwałom o zakazie
Drobne dolary 15780-15&5D.
naszych praktycznych wysiłków ~lC WIęC .dzl\y~ego, że w ka.M~J wywozu surowych skór zagranicęL
Paryt l()O(}-ooo.
Szwajcaria 2842.50-2880
gospodarczych w trzechleciu nie- n.lemal,dzledztnle przepaść dZlehć przyczem pobierane są śmiesznie
Praga 507.50
podległości.
. SIę zdaje,. co ~y~o. w r, 1914, od małe opłaty wywozowe po 250
Wiede1\ 22.00
mk. za klg. surowej skóry. Nalety
Pierwsze - to ~Wartość, kapi- tego, co jest dZISIaJ.
Włochy 600.
tal i dochód",
którego autoAle dziś autor słusznie te~ czyni zaznaczyć, te ceny sk6ry surowej
Listy zastawne.
rem jest prof. Roman Rybarski. zastrze!enia
przeciw pozorom są na zagranicznych rynkach trzy
Miljonówkłl 1650-1100.
Praca ta twon~y ważny przyczynek powszechnego dobrobytu, które nie- razy wytsze, niteli W kraju:
4 i pół proc. Ii!lty zast. zlemsk. za
Powołując się na powy:ższą u- 100 rubli 615.
do teorji ekonomji.
Zagadnienia kiedy łudzą opinję publiczną.
5 proc. oblig, m. \.,,' t1rszawy 5~,
w nie j poruszone, są zasadniczerni Ten rzekomy dobrobyt ma pod- chwałę o wywozie surowców zeAKcJe.
pierwia:::tl<ani całego tematu teorji.! sŁawę na chrząst.kim gi1J.ncie inflacji brani przys1-l' do \T{l1iosku, ze zaHank Dysk nto~y 14000-·15000.
Auto r ,11 ie,' be~ słuszn oś~i :VYChOdZlll pienię!-l;ej, . kiór~ ~ama przez się kaz wywuzu skór wInien hyć Ściśle
.aank !'i.ted. Warsz. 10100-10500.
l. załOZ e iJl 3, ze. ekonoffila Jest prze- jest meoezp,ecze nstwem,
przestrzegany ze wz.g. ęd!J, na bra~{
Bank przem. IWow~ldcn t55IJ
dc wszystk;em nauką o wartości
Nfl.dmieniamy, iż autor jest surowców, niezbędnych dla prze·
Bank Małopolski 1825.
go ~po da r zej , z którą to
warto- zwolennikiem bezwzględnej wol- mysłu garbarskiego tudziet ogół
Zw. Sp~ Zarobk. 5100
Bank Handlowy 21000
ścią kapitał i dochód zostały ściśle nosci handlowej i że ingerencji nyeh interesów państwa, cierpią· ,
Bank Zac ho dm 14000-15500.
słwj:lTZone.
władz przypisuje duto pobłądzeń cyeh wskutek ogałacania ~raju.
Bank zj. ,.~ polsk. 5700.
. 'ie tu miejsce na dokładną w polityce ekonomicznej. Poglądu
Zebrani przedkładają dwa cen~
Częstocice 5tCJOO)
OC C"J ę ks iążki, bardzo specjalnej i tego w całości nie możn, padzie- niki: jeden z ~alkulaeją dla wyroCukier 265500.
Drzewo ~150
wymagającej teoretycznevo przy- lić. W kaMym razie w oświetle- bów wykończOł ych przed dni~m

~,Gr.os

Orzedowa

giołda gdańska.

GDANSK, 10 listopada (Tel. ....
Na dzlsleJszem . .
braniu giełdy ~dal'iskiej notowano:
Dolary 7281,75 - 7518,25.
Londyn 52917',50 - 53082,50.
Paryż 485,78 - 486,22.
Marka polska 41,88 - 48,12.
Wypłaty na Warszawę 49,78-50,21.
Wypłaty na Poznati 48,37 - 48,6Il
"Głosu Polsk •• ). -

lfIeeofłcjaloe

Dntowan!a ,

8erlinje~

BERLIN, 10 listopada (Tel. wlasnr
.,Głosu Polsk,,"). Na urzędowej giełdzie
berlińSkiej notowania były następując.
Amsterdam 0055.
Chrystjanja 1435.
Kopenhaga 1560.
Sztokholm 2078.

Londyn 54500.

I

Nowy Jork 1800.
Bel~ja 451.
Medjolan 533..
Praga 248.
Paryi 498
Szwajcaria t417 i pół.
Warszawa 00.
Tendencja mocna.

6tełda zbożowo-towarowa.
Warszawa, 10 Ilstopada.
Żyto poznańskIe

franco stacll za-

ładowania - &1.(0), &).050, liO,250,Iil,1Dl.

Zyto kresowe franco st utadowania-29.000,
.
Pszenica poznańska franco stacJa
zaJad -54. 00, 50.250.
Pszenica

kreso" franco $t. zaJ...

dowania-54.500.
Pszenica małopolska franco Warszawa-54.000.
Owies poznański franco st. zal.dowania-28.800, 29.500.
Jęczmień poznański franco st. za.
ładowania-52.750.
.
Groch .. Victoria" franco st. zala.
dowailia 85.000,
Otręby
żytnie franco Warsza.
W"!- i.5,OO.l.
Otreb" ps<:e'1ne tra ]CO WarS7::l Wat5.W:). - -

K uptl)cłe bUety skarb .. we

BILET SKARBOWY
tu racbunek

bietąey W kilłZl.i.

j'

..lo
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::zb•

POL~K'

Teatr - Swłełln7 ~I Drli l dnI

"

OWOŚC e" II

"

Dast~pnych: "

g

Dyrekcja' koncertów: Alfred Strauch. Ozio!na 14. -Teldon 13-85

ON.1I,
•

JI'

l

,

p6ł

o godz. 8 I

pOSllukn.1ę-;;;ko1-U limo·

Te let. 13-84.

blowaneJ::'o Oferty do
"dmln. • OłOSIl Polsk..·
pod .A. W. 110".
B7l-B·m

wlecz.

Pierwszeństwo

•

Do

I
,

: .

większe,

ba ełnia
_

•

l

Szczeg6Z,.. w ' programach.

m ejeoA jako
W goepodar. "
chili, lcnnsor'

II ,

T.~lko

"A. R.

o godzInIe

l58~~·

Teatr

dla dzieci
UCIECHA" Z Warszawy

"

-

Udział pflyjmuj~: MlIa Jaslń~k&, Rena LewIcka,
Wanda Nl\kowska,
Jadwiga MIanowalol. Stll.nisław
Znloz, T8deus2 Frąozkowski. Benedykt Hertz.
BALET: Nina Mitrofanoff-SmollńsKa. Dantel
Gaubler, 7·letnla LALA. i B-letnia FENlA.

•

wszelkie

;

oddziały

poszukuje

, neOln .. I

wygodami, VI

slłł oentrum miasta, na ods-

C

'.równi"
f1

.

lub pltoiopoko1owe,
Jak powyble.
Sub .Zamlaba t61\9~·
8M-l ...

"OIG~~~ .

· I

HU

,

•

.

.

• •

IUlińsklego

28. 785·4,·k
do ode-branla: KUlńsprzedam hplł r~~ ski ego laS, XL 8.
ba(towan~ D" d.leoln.
t28--i-d
n. Jótko.Plotrkowska 11'
._......
Glooerowa.
821-lł-k

Zylber, LÓ<U, Al. KoścIuszki 27.
płao~ najleplel ~a bry ' UWAGAc Nowooze8ne fryzury oras farnnty, &łoto, perły, lęb.y bowanie "łosów wykonuhl pO oenaoh. konku- ".'f"
*
ozne'fdln~::yperskle renc!,jnych, bo w mieszkaniu prywatn"ID. HQ-I Posady

W
7tl. arszawski

Ił plętl'o.~
· 'II
ŁOZnO
lewa

ot.

M<>i=

II!

....

Wiedeńskie

kapelusze daRJsk,·s

I

II

lIaubloDI dohlDlDtJl

I C-

[ pracI.
.
Poszukiwane.

T

PJotrlwwslm 9

CeglelQta%J

rOlW~JfI, WOIY spned,,~ pn:Ybiąk&ł alę ~i6i:wiik;

loraz W1Plelę~no~ane ręce, mote naltamej
nUJę uzyskać w gabmecle kosmetycznym Pauliny

.ł'

mk).

M)

Ił kUIII&rka P l P t 11: owa
" przyJmuJe 7lartlówlenle.
Dań mleJsoowyoh I puy·
jezdnyoh. Piotrkowska
J'C 1S~
lM354-10-d
-- - - , , kU8zerka B. Konkle-

fi
m'leć ła' dną ceręipO~rZ1b~~r~~.:~~!!- Ma:'~"::
• " " ,

Kto chce

p~2k~r~r

przę~%alni o~paakoweJe

Dla h~dących na sta.no w· skn dyskreoj" zapewniona.
Upl8sza si~ O składanie ofert tylko pierw8zorz~dn1oh sit pod
Facbowjec· do Adm GłoBu Polskie yo·.
15911 I 2

__~..:!..,;;;;5.=~ (

6 po poł.

2 przedstawienia

Y kG

fabrykI wyrob6w ::~'~kł:12:: P~~~-~~~
yc w miejscu IZ"P:ffi:'i.::.m.'I~~~

celem prowaDzenia tkalni i
Dl' SZ;U1ln'R

utro

pnY'1>ollat>la

do egzamInu. 8p o II n.:

e

(Za 1t7ru

I~OlmO'IY'"

,.

I

Oanraslanla rozmaUa.

Btlety do nabycia w kasie Fi1hllrm ok t, oodz. od g. 10-1
I od 3-7 v.., w niedz. !święta od to-l l od 3-11 pp. 915-1

o godzinl~
4 po poł I

.

I

j

•

,

posiadaJąceJ,

I

Dz!-;:,~

pOlzUh,. pokotu umeblow.nego hlb bel. a
ol\dll.ln.m wej'olem.

rnail\ reflektanoi I praktyk" ekapedyoy:fnfł.
~f(l~udO ;oi.:w~la o::~~
J
• Oterty I dokla/ioym !,ołorysem Balet( adresowa6 40 Admłn. koJo.,a.
2-m
Głosu PolAkiego· pod lit. Nr. 9ł-.
G26-8 Słude-nt lIdll,l. l

XgnB.cy

'J

w sfe-

inteligentnego I dobrze wprowadzonego
rach handlowo-przemysłowych.

światowej sławy

,

kawaler (tzr.) poszukule
001l:0ln pny Intel . ro(jz.
Oferty do .Głosn" sub
.Samodzlelny 5"
f.92-1-m

Dzielna ~ 20

gr

pianista

Towarzystwo Transportowe

Poważne

(Za wyra110mk.)
DUbner PaJwel Igubił
dowód oaobisty. wyd.

(Za wyraz 40 mk.)

" Lodll.

8~-a'3

C~~o!!~ ~;~s~~a~e:~~~ Ił'ć~:!~~a
o~~~~:Ę~ z~;I
_~Z~_7~5.:-~

Szkoły

Hllnd/owe1 porZĄdnych rodzloó" pouu lorn S.mul JOle! zgub.
Modele. kop) •• ~amówietl'a \ pneróbk\
\tule salęola. Wiadomość " kartlł powołuta rooz.
obejrteó rootn!\ nrz1 ul. DI\e\ne1 JIł M (rć~
L\powaM, Grobelk\ewloz \8S~, oru lI a t.ent li kap
p JEł.
G El. A ·M.
Skwer,)wej) m.
2; front , parter, od ~odz. l
~1~ tegorjl na lImat.,. l od1!'lIł'O-t
po IlOł.
j kawalerowi. po· pad~~r __ Q2~=-3..:!
I. POLOWANIE na WILKA
szuku1" poko.1u ume· tnkAllet ł4arJanna .guKomedyjka w 2 akt. J. PQrazlńskiej.
poszukiwana nauolyolel· blowane~o • oBobnem
bUa paszport nlemleo;lQłOSlcr;il~::Ulrohn1l'. ka języka franeuskle~o, wejśolem, lub puy ro- kI, "1d. w Łodzi.
II. SWIATEK DZIECIĘCY
ij
lU U U li Andrzeja 29, S. Szpet , dzinle. Oferty sub .Ka801-3-.
Piosenki. deklamaoje, ba.1eczki.
od l-S pp.
B97-I-n '(alerowle· d~ admlnlstr..
-._Występ znanego ba1koplsan& Benedykta
~________ I
d t
d' l
t' Głosu'
000 3-m
lohalcz,. Mar)a zgub,
HeJ"tza. lctóry opowie grzecznym mtlusinsklm S7jcreg
z l5 pokoi
u en u IHI a ma e- . '
dowód oaobiit1, wyd.
"tnsnych nowych ba.1 ek.
- ,arat, oraz al
matyld, ła~lny. fl!ykl,
Zaofiarowane
11' Łoda!.
787 -·3'11
lZ'?tera /la
Yłye QVłlme. fęzyków. Klllnaklego
_Ą- ________
~D~l ~~!t~;I'
mlesL 3, (druga brama)
(Za wyra100mk.)
ar11nowski Konstal).Ą
III. B A L T D Z I E C I Ę C Y
.Głosu·:.
"793-3
(Za wyrllz 40 mir.)
6gll-3 D l kt ol h t'i J t
tyn zgubll kartę det. Zabawa w konikI. 2. Moment mU8icn]. 3.
_ I
I ~.
E 6 ro~ec n I\. na w a - mObilinorJn". wyd. vr
Tanieo tyrOlski - wyk. 7·let. LĄLA I 8·1e~ FENlA.
! A .. LlngUl.\rum Sobola-' Udzielam lekojl
lo l 1I1ł~
dobreml ŁodzI.
822-3'1
WystQP Ilnnkomitf'j nary baletowe!: prim3balleSzkoły 1ę~yków ob-l
kreslo szkoły łre l1 nlej śwladeotwaml przyJmie - - - rfny NINY MITROFANOFF-SMOLlNSKIEJ i baletmicych Amblard et Deb or8ll ~ebra1I1kI8g0. Wla- fltatlł posad~. Oferty pod jljarkOWieeka Sn ....a zgustrza DANIĘLA OAUBIER.
Pierwszorzędne zakłady domolltt Dzielna 50, I( P .RI8lctroteohnll~·.
' biła do~ód osoblsty,
bawełniane! Itypu Ber.la~a. Angielski,lf~Od~:.,. 627-i5·n _ _ _ ~~:::!,_p_llwrd.'W KonSJdem9cB _ 3_Z
PAl'tlEnKI SZASTALSKIE
francuski, J.llem1801(i. Ma-!ltQ
• IlltellgentMgo mętcz)"A- ł __,~Kpmed\1l w 1 "kcie Z. Przybylskiego.
kupuj(>m~ s t ą I e: nici te komplety. Warunltl I
I
ny z nIemieckim po.. Rftatuslewia. Lucyna JguKierownik art.-lit. Mlecz. Llpowskl. Reiyser StanIeław
hlaweł~'ane !J i 'li ł e prOIH/lrn do obejrzenia
'
• szukn1e Spółka Handlo- III bU" awojl\ legityma.ZnIcz. Baletmistrz Daniel Gaubler. W antraktach
lel ..P.dpadkl P'P.Eę"l mlęd:&y 4-9.
Oddział
(Za wyraz 60 mk.)
wa Wojewódzki i Leion oję kolejową. Złlo8tr"eże.
przygrywać będzie teroet artyetyozuy,
alnlane
w"zeł~ie
..
łódzki.
Piotrkowska
l~
II
A
p
uJ
ę
meble'IISl~nkleWloza
S5.
' nia na staojach koleJoBilety w oenie od 600 mk. do 3000 do n/Lbycle.
rodz~ju lak: cze·
477-BI-11 H.1ł,n.
dywany, gar.
8BB-t-p. wyol1 ,"oblono. Łaskawy
w· kasie FlIharmon.li, (Dlllolna 20.)
92a~1
stnpsy, battear i fi
S b I • derobę maszyny do 5zy- - - - 2nl\luo$ zef,lho& Iwróoid
Oleny z próbkaml r. • Jn!S~ar.umk e 0 " ela. Płacę Dajleplejl _ potrzebuJ starszy obło· u' wyna,yrodięnlllm mk.
ur
1ę' W/lojnrelcsh, Beoel\ykta 19
my składlIc: Tex- "korgfn ~U.J~. piec z dobrej rodZiny 10.00J.-."Ł6dli, Ztialona
bolaget. Gothe?ł-j ~y n: elm2~~c lep o ' .,°ttr'iOd 20-k do sldellu. Piotrkowska M ;la, m. :li.
903-3-z
7
S
urg, Schwedelll. 20 il,AOWS.S V
!It
- - " 'n _ _ - _ _ _ ]Ii 103, ~ozlll\berg.
I--------- 'A-;gl-;ll~·~-Udz!el. lekclil
KUpUjlt meble,
87\)~p. pt~anka Marjll.nua Igue
e
•
lęzyka angielskIego, • • • dywany~ fu- p~t";ebJ).· -nbło leB Da
bUli. legUl mację tą·
~c
ko'nwerslIoolł l koreSPGn-łtra, garderobę, blell2lnę,
~d
d
jbr.veZn'ł na pa8zport.
~
d!lno·l. Ofert7~' K•• ...,~ masz>:Dy do szyol&.
Poą
~ó a \I •
857-5-15
.51:
~ aalwJtsze
Ła~·
1ft.
wna
_.-.--'
I (;I~
ltozporządzMie i8inistra s~aw woJsr.tvYC:b W ,pr.
ł a., ę KlOt~"
e
.. ~~ ełk, Beatł1ki& !8 es. t3
lila ~ '2-ł ,.. ,_"''-VI~' MarJft.DU8.
stracji wsz1.tkich obywateli Paistwa PolskIeg.,
Ilr6bt(l, bry;:• .."
'
___
u
.topnie oticerslne, względnie riwnorzędne.
k:"p~uep~n\li,o~
ADII~Ybklm
SY8te
&~
00
Bpnedanla:
a f 1,
"'OUt k1il"aUt& ekromndll"
8a6--S-1l
ol
,u
ó
lóżka
.'61 kr:z;eata
e gen na pauna o - .~ - - Na mocy ustawy Sejmowe,j II dnia 17 czerwca. 1919 r. .0 spisie ofile czarne. Proszę si, Zgłłll!Z& atę oodzlennle kredens.' otoQ1~nll; IJzaf~ 5-cl0 letniego ehłopcllY' p1ucer nI Pllioer Łal
~erów- oraz art. 107 tym cz. ust" .0 powazl\Cbnym obowi"zku słuźby wojZa~hodnia 32 od 8-9, W niedzIelę od ka nocn&, blell~nlarka ka. Blitue informacJe:j
skradziono palizpol't
,kowej- (Dz. Praw. Król, Pol. oN! 15118 pkt. 28), zostali powolani do reje iloprzeezna ofIcyna, ( p. 1-2. Bank Ludowy, ul. kołdry "atowane ora~ . Piotrkowąka 2Q, m. 8, lIagranlcz.ny 1 &"-Llldestracj! w tt>rmloie od dnia llVIl 1.,22 r. do dnia 311Vl(.1922 r. ws~yscy ob,- iD. 13. L Milich. 459-10 Andrze.ja 7, 'W podwórz.u. 8ypiaillła.
Wladolllość'! od 11-1 t od 3-5 pp. otwo d-fa Braiitlgama'
watele Panstwl/, Polskiego, posiado.j~cy stopnie ?flCerskio wzgl. równo· ._--, '
--:-.-:--.._- _~_.,.=___ .•}~1~IQ,,61Jna Ił, m. 11, fr.
._,20~
>-~\I-::!Il
rz~dne. bez względu ~I\ to ozy stopme. te uzyskalI w arrn.fach oboych, poldZIecmnyoh 100 kompletu, freblo'W-IP1ttro.
e87-3-k s.wao~h do tartnohów Kompot Karol zgub • .karnil u b i Q rów skl,go przyjmę jesiloie
potrzebua' robota wy
tlt bezterminowego urlikI ch far~acJl\ch WOjskowych, czy tez w armjl polskieJ.
. ~omlmo nAkazlmego :era:.lnu ~'e,j~strac.1l, ozęść otlceL'ów. sgłasz&. sil) przyjmuje I wykonywa kilkoro d~leei. w wleku
Iy Y do uyola no I dnw8na do domu. ZlI;ła- , lopu racz. idlł5. 780.J·z
d DleJ 1esv.cze, 00 powodUje opóźnienIe wydania llsty starszenstwa ofloe· wszelką robotlI po oenach od la~ 4.ch II okolle Prze. re :ę~Cj:~Y;_~~! B~ę8CI, szaó się: J{llldslrle~o 101, __________ .._~
rów re,zer\11?
przylj~pnych.
lald, Sienkiewicza.
1 p.P ~ r k . k 82
rgar'l ID 5 od ł d() 8 878·}-p?;
Binem ~g\lblł doZ dnIem 1 go grudnia 1922 roku zamykam ozynQośol reJestracyjne
Offnep t..Or[0 ł{{11Ift- Nawrot Wiad. Pl'zejald 10 r O'l'fS a ;
7
'
wól1 osobisty, 'Jd
w ~owiatowych komend~ch uzupełnień Po tym terminie komendaQol .kiego (Wtdzewsk:a) 38. 30, I!I. 17 od !5 - 4 po p. ___ ,
_ t.:~'~ ~ł ~zrnnm '~l w Ł\ldzi.
tl3ó -l.;
p. K. U. :tndnyoh z~ł08zell przyj mowne nie będą. Lletl\ starszeństwa oci·
ofie l piętro 48.6
778-lJ·n lan l n o zagranlozne 1
.
'.- . --.cerów rezerwy będą objęci tylko 01 ofioerowie rezerwy, którzy zgłoszl\
__ ."
.
. _
. ~- - - - ' ka~1 ogniotrwałe rót.!
zagUb. matryKułę ijzkolje zoz~ 110 rejestraoH przed ostatecznym terminem, to jest przed 1-ym
Enęllsh lessous, conver- DeJ wiellcośol sprzedajęl
n", wyd. przel gilDII..
grud ma J022 roku.
8aUon, IIteratnre, com- lIa dOF;odnyoh wal'un"
(Za wyraz ao mk.)
P. SChnelke, na lml~ 1reMinlaler Spraw 1.'Ioj9kDW~c;h
merolal corre~pon4enoe. kaeh :4awadzlca 17 t,
d t I
1-6~
k h nr Bluckert.
7ł\l-d.z
. Iii: - I . 6 Cegl.lnlan a 66125. Jr?m 11
's S
,.
s I\P ę po~ J 1 uo·
"" .
(-) SOSNKOWSKI
wIe ~~o lI;r~~~:'Il2-2.
860-3-0.!: _._t~_~Ul. OI9.~_~
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