Łódź,

ziełlni~

Rok

n.

•

polityc

l

o G Ł O S Z r! N I 1\:
W Wdzi z odnosz~mem do Ovmu mles;,,;c!nIe wk. 5.[0
~

no

11

kWilrllhlie

.,

l;lc,uzte:b i ś'~jęt.lt
CGiLknnle.

HiS;)

WYS1$ĘPY

-1 czerwca

łJ

l;li.

udzidem Lody Ifl!GUiiu"l:~lIłjl

Stambułu"

Pod dyrekcją H" Czarneckiego.
Kap0hnistr~

z

Nadesłana przed te~;stem 1 w
m:, 2.25. Nekrologja - rok. 1.25. Reklamy po tekscie (4. Słpt.
- m l" 1.'25. Zwyczajne (G iiZp.) - 10 fen. Drobne ogło!4."'enta
12 fen. !!:a wyra::, Klażde ogłoszenie naJr.:niej rok. 1.20.

Egzotyczna Qperetkl w 3-ah aktach Palta.

B Fil! H"!ganlil

01"jentalne tańce-ewolu:je.

"Wieszczka karnawalu"
Nowość

r

Operetka

Vi{

3·ch akhM'!h Kal!ml!fta.

__

~~~~~~~·~_w~_~~_z~_~_~_~_g±gS~~&~_~_~
__~.xx~~. .~~~~. . .

mr

tZnamieSlSle sojusze.
Państwowy Zarząd

Skarbowy dla miasta

j okre,gu Ł6dzkief(o

zawiada.

mia pp. właśd.:ieli nieruchomości. względnie ich' zasł"pców m. Łod:d. te termin
s ładania deklaracji do wymiaru podatku od niefUcho:1~oścl przedłuża si~ do
15 czerwca f .. b.
Za niezłożenie deklaracji w tym ostatec:mym nieprzekraczalnym termirl~e pobieraną, b~dzIe grzywna w wysoko'ś.:i 50 mar.d< na zasadzie art. 61 ustawy z dnia 6 'czerwca 1910 r..

Prezes;

ł

Ł6df,

dnIa 21!? czerwca

t 919

roku ..

. . . . . . . . . . . . . .__. .~~_____. . . . . . . .~. . . . . .mRua. . . . . . . . .

(Sesia l-sza, poaiedzenie 44.
Warszawa, 3 czerwca (PAT). czątek

'

Pę-:
g. ł

posiedzenia sejmowego o
m. JO.
,'."
, P'"O odczytaniu inferpela.ciipnpłł
pionoGo' porząd u dzieńnego.
Pos. łY1arek referował sprawę powolania do :tycia l.. cmisji dla stwoJ'zenla
jednolitego ustawodawstwa w państwie
polskhn. Byłaby to ustawa :ramowa.
kt6ra ma dać podstawę prawną dla in"
syttucjJ, m&!qcej sięzaiąc kod}'iikacj,
prawa eywUnego i kar; ego w calem obSZarze państwa polskiego.
Na talią podstawę zgodzily sił
wszysf le stronnictwa Sejmu.
Rd.;!rent czyni pewne zmiany sfyILstyczne w )Juedfotonej ustawie, z kt6 ..
rych n31waźl"J~1sza polega na fym'e- ia
w arfyl<.u 1 ;;;(." ::rc~la się wyrazy .w po..
rozl1'I\nlenlUl z minis1rem sprawiedl;wosciłlll

to znaczy. że ko:nlsja l;;odef1kacyjna w
Op',H::owa~'lu sw;;:~o regulaminu jest ZU~
pełnie nie7.$lle'ina.

Pos. Zvgmzmt Seyda ~aU się pbd..
nad f~k v.'.sżrq sprawą niema na saU ministra s:rrawiedłhvości. Co
się tyczy samej usta',vy to mówca za"
znacza, te nie jest w niej podkreślone,
ale komisja· jednogłośnie wyraziła zda:0Z~S

że minister sprawiedliwości nie
wprowadzać zmian do ustaw op"a~owanych przez komisję kodyfika..

nie,

mote

cyjnq, a przedklada~yoh Sejl!~()wi. Dzia".

lalność komisji jest zupełnle apoUtycz:na.. B.;dzie to instytucja tak powat:1a.
źe wynii~ jej prao powinien być li\vzglę.
dniony przez minidentwo sprawiedłi..

wo4ci.
Zresztą wpływ ministra Jest dosta",
tecznie zesgwarantc,;wany w I'.ll'f. 4> gdzio
jest powiedziane, te minist.er komisjI
jest zastąr.iony przez swego delegata.
\'1 głosowaniu przyjęto ustaw'J w
drugim i trzecim ezytaniu.
Z kolei poe. Skup referował eprawQ

Tow. MOfjlCreewski aduJe się z Niem·caitd. na ulicach Po:~anis, a inni łowa...
.~~!lYl~e !L p. Remiszewscy. KUmaszews,?,
, ····~t.ilini %a\1fieraj~ inne sojusze na srune:e
/;(oozkim. Wolno tXpl'~m;erowi całować auę
'i.Hłemeami, dlaczegót im nie wolno tego
~~bi~ % rozmaitymi ~ydkawi i niemcami
_gluncie Rady Miejskiej. I ci op~.teu ..
łQwam obro~y łudu", ci pn:ee~ wnky bur"
j~~i. polskiej. w EUiljwit:kuej ~od%ie id~
."~lnWłł faJem :I !ldami i ru.mcsmł, j4teh
tylko w tłtJ ipO$Ób mogą Ba~wn~ sobie

...,.

~

-leb.

•

a

pf.lCZ

to

utrzymać

sir: przy

napadu tłumu na sąd okręgowy i W""ąd

prokuratorski w Siedlcach w dniu 14
marca b. r. kiedy te 2000 osób napadło
na ten sąd. odepchnęło wojsko ł prze~
5 godzIn do p&tne20 wi")czora pl'zetrzy"
mało prokuratora, podprokuratora i in"
nych sądownik6w, odgrataJąc st, 1m ł
z.::orzeCZł\C najwyższym czynnikom pa1\"
stwowym.
Chodziło o koga6. któregoU'elztOl
wano na tydzie:il przedtem za agitłlcj,
bolszewicką.. Osobnika t~Qo 3 dni p6.
niej prokurator zwolnił 2i więdema pre..

po!&azał si. oa
jvi więC$j w Mldzie.
Pnedt,ym napadem odbywały •
"Jtne inne .walt,. VI Siedlca9h, Jak rot-!

wencyjnego, poczem nie

T R A' !

I
Iwaił!lił'łie mllicU. U5łnd.ęcle pl"ZemocąifUi'"
\:ulnlłła tej mmlCj) i t. d.

Wszystko to usdo bez":al"nie. Mi-

nIster aprawledlhvotki, kt6rv ma być
najwyższym rzeciu"dkiem powagi lnie"
~ale!notki It'ldu orzekł, te w tym cł:lłym
M1j§.;eiu na sąd nienu\ danych do pociąg
nięc~a kogo!' oh,'iliek
ności sądo~Jej.

do oapo\viedzia!...

..
Komis;fA aaminilft:acYina wnosi, aby
wezwano pana m:nisfra i aby polecił

przeprowadzić

~ledztwo

sądowe.

tej

Iprawie i wynik tego! przedstawił 5el"
- mowi.

Pos.. Wltleron zaznacza imieniem

mr:ieiszości

komisli adminIstracylnej te

mniejszość

przeciwna jest rezolucji z~ło"
Jzonerprzez przedmówcę i stawia wn!o"
aek, aby Sejm przeszedł do porządku
dziennego nad wniosldem p. Skupa.
Minister sprawiedliwości Suplński
oświadczt!: Pan Skup żąda uchwalenia
'c:,:z.:Jłucji, w któroj domaga się uznania,
t.-J wymiar spJ'łl'ill11edUw~ci- nie sŁoi na
nalełyfym ~omie. Być mnie, ale w
katdvm razie pozwolę sobie zwrÓcić uwagę, że sprawa nie jest należycie do ..
brana, pOAlewat je~li idzie o minbte ..
~:um IprawiedH wo'ci t
to ono jako
::v,': ,-rzehftieą- oJ'gan, maJ~cy naiłz6r n-ad

Wy~aki Sejm ud:rwaU

tłumu ~iąpf

tego, te bezimiermf"o

nie mom2.
Zresztą jdeH Wysoki Se~. uchwali.

teby w łaluch wyp.u.'łk.u:h łdywa.ć woj~a
i stfZ~IaćJ to oaywlście. mo.te to biĆ wy-

konane..

.

Cdi

tego. zwracam tylko llWfłg\', ta
nie mógł in!1cz--l p r stąpi6.

prłtUt'Atqr

Pos. Seyda: Z l:u-ł'mówienh.t refe,.
reda wyrdkf, :L p"łuiT'i
że WIQIoBiloae
komi€-jJ "',Cft\lda!i tego
że nie
wymiar sflnwie!Hiw\iiol t y l k 6 mialater aprawiedHw"ct nie był na Btlleiy..
~m poziQm!~.

!lilwca oj:tuj~ artyhdy b ..
deklU klo,ueg", według ktorego mołna po-'"

ci,gnąć

O~lp(;wiedda1n0Ś<si

do

N'~zelmkA Państwa.

sąGowej

f~5.!clalne w ~dnJm raz-ł6m
Młia!,!&' dowieddał się o ~ 'sprawie
nil drugi dziet\ . i jeUli oświadczył, te
sprawa jest w porządku, to odnosiło się
to do dzkłalnoki władz prokuratoiSkicl:! i
l'sttt;twowyeb, które postąpiły zgOQB~ J

pzepiumi prawa..
Ministerjum sprawiedlIwości,
l~r~ędy

sądy i
prokuratorskie ufe znaN adnyeh

.łrimlfą się sttormiaości'll.
TreŚĆ 9pfawy omnmnej była
paJącl:
W marcu był :aaresłtoW'any
t~n Cholewa za agitację - między

partIi i

~

nieJaki
słutbą

! -:i'waran,ą. ' Zwrat::aU się do' mnie ro%ma ..
ki ht~ ale ja j~ko minister sprawied-

liwości

~łem wpływa~

nie

postępo~..

Sprawę

tul

środki

aresztowanego

prze~łano do są.du,
Tutaj iugerencja
nistra byłaby
Da młejscuG

me

Dnia

14 maTel

zebrał się

mi...

przed s~

:lem oUęIO'lfiym "fi Siedlcach tłum i łądał
ilU prokuratora uwolnienia Cholewy. Pro..
ku:ratorzałttdM, sby patrole wojskowe nie

były IaeI-tnDe.
~iwatl(t 1:11

ł

:urJ:łidrenwj BlUSZ,
:lłłuszne.. Tłum wtarg..

to

1\1'11 00 łGała ptoiu1fatora..
fUOŻDI mó...~, teby to był

Jednak

było.

Z

Pragi d~mouą:
Dnia 25 maja f. b., o gni;;ilJie '1-ej
wieezorem prelllydsni miniitrów Paderl'W"
ski pnybył do Pr&fli, al), naw!qsae roka..
waDia VI sprawilił Sląlka. li pre-;ydeotem

repubuki ezęskHłi Maslu')kiem.
Na -dworeu Wilsona oeJiekiwał łprlŚyby..
oia poeł~gn pre t yd&nl Masaryk - wraz I
przedlllt!l.wldelmmi g~biBatll i wyźuymi a..
rzędnikami pabłwow,.:mi.

Pr:ted

dWtll'itUB

IlnUljub;ny

lił~

thu1I1

pubH4ł!imości.

Pre;gyd9lt Mi'lPfJ'k

J,lowitał

t~ Płilderewskiegi ~mieD!am

rf~lI,dłUl"

pańllltwa

Cle-

!llie,o. pocIsm i~priHiilł presl deda, eriUII
panfłi Paael'ewak4!l do Hrsdt111n..
O lodlinie "1 -i pół wieeiulrem rOJpn-

oz,la

ii~ konfefeDcla~

Na.

poo~n~tku

ros ..

mowy prezydelł t łtss~ry.k wnuił radol6
II pgwo!Hlu pnybycia pana. Paderewskie,o
do Prl1gł$ pudklre,łtij~cs !ł6 pobyt tiUl. moie
słać Bi~ ddl hiatoryeSnfł VI dliiltejsch Itosu Baków ubu _Brodów prlełiUU!~H, nych e4

wieków do wlajemniJ prly!atni i
nia VI

połą6le..

Dsjśeiślejaly:ln pr~ymierzu.

W dt\\II:!i}'m (\jligu ro:aunry presydant
Masaryk itwienłil!;ł oLuStftlnnfll ooę.6 załe ..
gna!lłia kontHktu, i:tóry w blbddej prsy..

i1s106ei powinien
. weJ wIPółprałeJ

u8tąpi6 'm'els~a
obł!

narodów,

poko Os
majilłcyeh

IlumeJ

i

Szwajcarii

Nauen, 3 marca (PAT) - Radjo pOZłł..

Mięazy

Niemcami:ll

S%wajcarją

zawarty

warunkach, Ue przeciwieństw

zdaj, sobie Ipra\.w~ :I calok_taUu
polityki międ%~marodowei ł ze splotu

nairozmait.zycn krz,iowa1i, prser6in,ch

interesów państwowych.
Kajopomiei!iąm .pneciwnlkiem Pol..
ski n. kongresie był Uoyd OeOfgeg
kt6'fY podobno IJzesegóhue upi
'ld~ys 1:e pierwłlzy polski r~ądprzedw
PoIsCl porf
}fly ~ p. Moraczewskim na
ski ego.
loyd
jako przea.ta,,*,
tylko, te ISprawy tej nie
ciel Anglji
ocz,młdc jedynie Jej
łatwie: dla narodu polek
na
kt6re 'fi' )ellO mnie-'
Jeclt przeciwnie robił jak
M
GdaAska akrzy!owa4
~szystkop aby rozwtlłza6
patistwa Poik(J~'~Y5tnlej. Zbyt świeie są
zmieftUl GO ~
1: L:i.;p:lów tewky, jak
m6rz.., Obecn,
Niem~c
Kesslt::r,
!ł:adecyd e (II wply""
noCnie
i t. p.
,nn8łC
mina6. znamy je i
Anil1ja
dziem~
musi swą rolę i.~
Je'U teraz Ulslawimy u,ilowlł11a
dlaczego

Drulha I:&g• •nleruem, Id&. przed.rawia nie mniej lI8.wllyeh kombmtlgji
jest kwestia nuzych ,ranie zaehodn1ah
,; Gdańskiem włiłcznie. Stwierdzić

wdzlt<lznol<3 Komitetowi Nal'Odowemu
... Parr*u z Ił. Dmowskim na Ciele, te
Rolłll pfSeJ:W)'
•
tylko niech~
wr~~6w Je"
op&- polskiej opoayCJ1.

"

.

.~ k~ ~ '~nf., 'f .N'"

iMtllnnrtt> Zl'!~~:lllil.

N;lpJórk(Jff)skk Kto irila !łłOlutn ..
ki nll'Hill'l.
i" wbśnia po ,trouie pras
wi(!J Ibyły uajbarihdej s'łi:anddi(;zIlG wy ..
packi lll(ł}D6tH!&g}8wanis wh,d~y.

Atdti na. .~ni!Qtr6wf pl::;ufowł' nie lobli, dr'elanie do miut!itr6w, . lU'SigtoWi$lli~
m Di:;irf,w.

ul!łiłłłwanlEJ

are~!f;!iwani3

Front poleski:

N#'",

l'2Hriha P~ńitWa.o 1~j6ii Jd~ t~r:<z odgr~H!"
bujlil te s:rawy, to Ulko pC! to" śe b ! j~..

Obustronna dzjałlhl0~Ć

trzyC.

&llmiany.
szea sztabu generalneee
pulk. H a 11 €I l.

było słmu:ne, czy nie.
(Djlsay d~ nae.~pi)..

uu uwc!nien!e

p;boU

Front lltewsko-lJIalomsJrJ:

To m"je dt)łtNWłU~lłć do wybucbu • ....Mówca prosi o pH1!jiJe do pOfZł\dkU
c;hieun~go nad wllioskiem tom;l}f.
8prawo?tb.wc" Skup m~hvi# 28 kOJDb,j"
wcale
. fł.llp'·tr.,rwda.. czy arelłt\lwanie

. Pozna" 8
ność

czerwełł. (PAl).

wynikłl.łgQ VI

łwestJ

mnterHOwat

f'inlandłf, dld-

jlą.al!tj,

ZYCjf,

Po dKamionną i Grójcem młtialaoM
lotników niemleckieb.
flIIlIf;;
~' Pront pollif.dnlOflJy.
Pod Kubeczkami, Perzycaml ł W' K",
pitiskim odparto liane napady patroli..
Gsn. podp.. Wroayjtki

prezy-

dent zapropoMwał utworzenie komilJi mi&-

eIHko,'poh;kiej.
kt6nby omówihl
pOdibwy Qf!t 4tecznego p~r(lłUmlen18 w
I, rawie graui~y c~lłkg..pol,klej. ZdaDi~'11l

!325 eulij

pr~IJdeat.

Paqllrewsidego komiSja ta win...
pnIskiem..
. W tym eehl Pad~rews1>i ~apropcn!)
wał Kraków.. Prel'lJdeuł HałQl'yt w JSU"
D& iebrad eię 11'" teryrorJIJttl

pełnośei ZgOdłił t5łę

suf iNtt..

Wybory " WIelkopolaCI,

na pfopGzye1e premje-

ra Padere'intiego i I pnyjemBdcie,

pr~j' ..
ehyLł sit do rontr3Y8DCłda $p6ru pOł$k<t
czeskiego beBp~rł;'!dnio bel OdwołJwaniał

Poznali, 3 marcaCPAT) - \Voktęp.
poznańskim padło na listę kompromłtO'W'ł
narodową 168~054 głosów. na liItę lOCjau.styczną 6,412, na Iłstę pienr'Sq lik I~
ną pZenkteller4$ 1,851..
,
W okręgu Gnieźnieńskim wdug doi
tycheiasowych obUczeń padło. na

l:!ifJ do dec.flił CUdsBhn:n.łd-J.
Wyrasił

on pnytemsdants, fa takie

postllwieuia liJ,nwy najlepiej odpowiada
'god!1o~i obu flar3d6w~ btd~e r~koj:niąg iQ~

rr:<ysdel

prjt)'j(lj !li.

D legaCi obu. narodów

Bpntl~ają

aaJbliŻs!ej przyszłości \li Knkowię.

ieh obustronnycb

Lukaszewo obra:ucił n!ep1'~

ponownie minaBd.
Frollt zachodni:
Nad War~ utaN:zki patroli. Pod N~,
kawern silny ogitń działowy na liłł8Zł po.:

Przld~pujłłC !uld~pDie do IOzwaźanill
konIn~tny6h BP()I~bów rozstrsygni~eb Spll ..

ru

NR całym f.roncie wzmoltona d%i1łal41
wywiadowcza lilnych patroli niemiec-

kicb.

nierd! •

wyłańldeń,

jako

się

kompromisową' narodową około
głosćw, na nit~ socjaHstyczną~

w

Treść

materiał

Balełnl

ich dl1~kusjł

prledłotJ nądowi polEnt...
i czeskiemu dla powd~oia oatdacmaj

mu
dee,zff..
O li:l,dzinfe 11

wise_~ml~m.

skońcsyh

z

wełny
za ocelna' wielkie pflęd!lhd~
będą mogły tS procent produkcji pnędą
oddać drobnemu przemysłowi U:aeki~ł
celem ~organłZ01faDia udziału droba~

si, w dablil podr6i do Pary!a..

przemysłu tkackiego w uruchomienia i '"
dalszym rozwoju tkactwa polski~go$ od~
dzie się w poczĄtkach lipca b. re %jaz4

nowy układ gospodarczy

na

6

miesi~:i

.

l

Ił
bawełn, ł

Warszawa. 3 marea (PAT) .......

konferent:ja ł prelydent Pad .. rewsidp
odprowcdlCay pmlli JU.'6lydada Masar,ka
lłcbł

1

na.

i

\\zględu na oczekiwany dowóz

If~

wypowiedzeniem.

żeniu

. tY'~bł. M k?ngresie pokojowym, którzy
jaKnalwł~ce} gm nice PQlski chcą U8ZC:'U"
pUd z polUyi;;ą -t pierwGzego nądu, to
istotnie nie wiehd~ dofn;eliby§m~' rot'"
nice:
Tern mękez"ł ćzuc winniśmy

ni n@

będzie
%ujący

I

dolmy~h

"

jest db~,e u
w~njf< :~WO'dł

nie jedno ważne Idllaie wipóltl~ do li!p~ł

Warszawa, 3 Cle:n,ca, (PAT). -

trzeba bylo przezt'iycięty6, wiedzieć mo"
gą ci jedynie~ którzy choć w przybli-

II

..

ienie Dollko-ue~~ie.

fium

go nie

tehy v: s>;e~ą1 jal<:~i ,~",-~'<!J'Ii!I'a
padk«, t j reó,-\'cti
B-'
r<HV{HfYł S~mG podkol'an'G pa wagi
dnikl' i 8/łd(!W pr~kuratorłłłrieh.
OhowiHl'iIktem mhdatf'8

Front polnocny:

uie

napidB na 1łł4.
lię roallld~ me 'poptirdwuy .tad..
!lego palta. rozsledł si, ba intefwencji
polic i htb woi~L
Vi W dągu kilku dni była załat"
wiona a 'Jskatłooogo ~wolniono z decyzji
~:t,ddego śledaego bez względu na to.
czy był nacisk ze strony tłlłmów czy tet

za

tegil rodzaju 33ja6ia.
JT'a prZeS1\dZ8, czy będzie moilul kogokolwiek pOitawić w ItaB oBkll'źenia. ale
jełeli pan minister eprawiedUwośei twler-

w Siedf..

Te jest niedo ..

dat, it0 ni.tl\tl ~a,;itydl

POiCie

Korjanły: W,.pnłł_amy Meble t&"
PiU! sobie Im śł ,
"
M!nb:ter Sllpiliskl., Ja nie pr~ronu~e

C_:;:i1 zwrócił

'0

d.o

odpowiedziahwśd

śds!o'cl.

lit: telefonicznie do innych
•,sób, ale nie zwrócił się do ministra sprawiedliwości lai do łweło bezpołreooiego
zwierzchnika, prokłlłttom Słłdu, apebtc.yj ..
nęgo i mote \fttntek tego dopuścił się
1j.,;wnych niewłdciwośd, ju reldooowame

wdrote~

nie post,~vowania karneg~ to władza są
dowa 'bę:ozje w naJwY~3%ym kłopocie kogo
pociągnąe do odpowiedzialności, a t€# dla-

d;;;nłalnołdą sądu i urZędów prokura"
!Qr:!kich nic mogło zafąl5 innego stano·
'\!'1~kaf nit to l,t6re zajęło. Pan Skup
w przemówieniu swoim uiył pewnej nie-

ProJIurałor sąd. okręgowego

PO' J., SKA.

obowią ..
miesięcznym

drobnych wbścicieli tkackich i pflleds~aD
spałek tkackich ..

cieli

Zgłoszewa

na ZJazd

naleźy pr~

Nje~J mają zapewnić SzwaJcarji dostawę 50 do 60,000 ton ~gła miesięcznie,

do dała 25 aerwea pod

250 wagonów soli· potasowej i 125,000 ton
tomasyny. Wzamian Z8 to, Szwajcarja
ma dodarczać Niemcom srodków !ywno..
kiowych.

dzłmir.. Po otrzymłlniu zgłoszeń wysł~UIG
będą imienne zaproszenia z oznacz_t.
dnia, miejsca i porządku obrad zjazdu.

WarliD1f8. Sejm poseł KsIądz

nie ćhce gu Gaf Polsce. Jakif'ż więc
wyjście, \lł'obec fl!ktu, że i lobie wzlC}c
nie małe - oddaje si~ Gdańsk pod o..

uanutcjl Anglja nic nie sb"Agi,

daje

nntagonist~ naszych antagonistów, •
tym nmym, nasz,m naturalnym apnr
mieneńcem.

tywy~

Wrn.-n polski zt'il:ilb3,1
"I, gdy więIC do tylu bOl~GC:t"
zi~nulrch przybywa nam rlOW. aałqł
przemyał'u. gdy uzyakuUśmy tak
In.
palnie

Z polskiego punktu widzenia tra' tat

zapewnia Polace mimo wszystko ~i"i(;ei
praw do Odalis., nit mieliśmy ich
pncd roabiolemi a zwa:.tywszy, źe
wa Liii Narodów do Gdań!ka !i:~ufte'"
pulę dawnieJsD prz,.wileje m-ieazcUłł\
gda1\mtb, auwdy6 trzeba, :te sprawa
Gaatiska prudstewia !i~ dla nas nie
tak znOWłI
~e"••
O Ue
at1'ony Anglj. upie..
IMa.lę oMaNU Gdaliska w nasze 1I'ę<::6
o tyle z drugiej 3von, nieiyL!to

trzehny nam kontakt z

,l

dotychczas

łe

Ił

w dzisiejazych warunkach proihdu:Ji, nha
da 81Q tu doldlteeznej ilollici węgłał ~a'"
pewnil:. Anglja Jest na tym pUn~

od An
znletną długi CZ8S będzie, a
po wt ~ Liga Narod6w to twór. kt6ry
długi cm_ nie będzie posiadiAł egzehu'

~iwdziMała,

z..

te ziemie, bo to nie jej, łe' odrywajllCl
h3l}t!lnle węgla Niemcom otłłabła je I
utrudnia im J'ozw6j ekonomic:rnYł którf

piekę Lidie Narodów. zwłaszc~ te ta bęQ
d:ie muaiała iść długi C$8S w UnIi zgod~
nej z pontyką Anslii. LiS!a Na1l'od6w składa
aię bowiem z państw" kt6rych większość

Ku'mu~,ia

wątp-liwif! i!Sytuł.\cja.

uJedz

nafiZa. na
nUlsi zmianie na le~'SXle.

aprzymierżeih::y

mlU!~i

muszą.

M.

z tem~ te droga na zachód
lmll, prO"'
wadzi od clii', nie tylko prze& baje iBl
Dezpo~redtuo podl~gle, _ ptaybyl
l!iiprzymier~eniec

na porudnio"w.ch~,ł
te skutkiem tego jegn: li jaUchkołwiek... _

bąd~ powodów morze Baftyekie ~dzł.
dia rUJS zamknięte,
dziś. przed pod...

przy:u·tj"

mniej$ oddaniu a6rne~ Slązka Polooe~
czego
z art,kułÓW' le~ pl"ze~iwniłl gOfą1:l0 projekt ten po"
traktatu ~iokojowego.
Niemcy zn~
erała~ Znane są słowa Lloyd George
kają się Kłejpedy j prąłegłego terytoPolacy ,;abiOł'ą ealy $ląsk,
rjum (choć nie wiadomo na ayJą kc- ałechłe $Obłe panuSą Md Wroeławiem,
:lyść} i d. lac.zeJJo nie. d\.... ee.... WJ. , ...... .~.' ale. p~6ł te anekayjoo d,ieniil nad
z rąk swoich wpływu na'~ a~ Bałtykiem.« Pra.Q angielaka rownie!
Nie ulega wątpłi~, ~ ~Jja ~. J:. wyjątkiem .Manchester GUludianu.
! h prt:ainie odeb~ ~aNłe...
do' w~nie .po itron.e poldieł i nic
com, .re równłd, - . ~ HC~"61w~ «» ne . ~,m'f te Re .klej.

adresem:

piSaniem traktatu

I

kojowego mam,

mone CZlll"oe i Sró

NaaUl reprezentacja na KongNflle
zdobywa nowy atut, który; odpowted•
WJZ,uany prąn1dć jej lIIlOh ~
rdGfte utłufL
'

1'.

M.&.

E'

tymi

~n:o~~ zobowi~ania dąqce

Pn;yznafem1 Plm&m, te Jako zwycię
scy nało~ydl 11.1 nit warunki pokojow."
I my gotowi jesteśmy rozpatrzyli! z lojal..
no.~cl~ wszelkl\ propozy~ jaktt panowie

W§,."z~ I CłlUlIl'łH!l, (PA" Otw~ rł..l t8taj :ej,tlil,d pn8d1tturi~U
Blem był,ilto ..bOlU f'Ol1Jatiep.. .~~l\~
Bił ekol@ 10~ d~łegatdw..

adzieUde-.

armfB. Ut!.łłWII.l, D) wydać ł'$1,l~f. iłełd~
",'Ue1i8 do S.jmtt. d9 N B0ll!@}nłh pa htw a I
d~ prelyQenta rady mbkltfeW fil'il'i (I) .,.

więd.::ynarod6wego.gdyby kto! ~eiał
utrzymywa~, te wystarczy Imle~(dł fomre
r~du lub te-ł jego skład 060bWJt a~J

wa

~. Si mdfa.. (pAT). Hayu. Trak..
'fat z AliStrją w obecnej formie :eawiera
'W'iele Juk. Roz:dzi.ał {) odsz"odow:młt:u::h

nie jesturegulewany, rozdział W spra.wie grMicy włoskiej zawiera zalltrze"
tenis w sprawie' pned Arulanji I za."
znacza, te nledawny plebiscyt był sa
przyłączeniem do &!waJcarji. PlebłR,t

przewiduje,

szczące alą

mnie;}uoki m>€:)-

w ~a:twł\ch powiekszonvch

lub nowych będą oddaRe pod·protekto"
rat ligi m!J'OdÓw.
'
To Złi-rądz:" vwwołuJe D8C!:M
wrzenie wtb6d hl~cji mt~raQwanyołt
narodów i jest nec~

om

że przedstawią
nym posi~bI,

będzie.

noszą,

pJ"awQ&podolmą.
a.ole .anie na taj..

które dmiaj się od--

Nucir IW'Opy.odkowei pod-

że

interwencje Lillt Narod6w w
Jprawie łeb atoswuni do" wamtukowa"
mmej_o~i

lycn

"i1lnn~

naru"

nalaby 1ft euwere~·· Dod&ią; te
nie przewidlli&RO podołmej ~wencji
na rzecz. mnielaośd. nuodowych w 0brębie wielkich Mocarstw i zakła~
pl'otest .. lmkmłu r6wno4ei nuodów.

Paryl, 3t..go

nt."

(PAT).

HaYM.

W sprawie Zebrania p:rzetłsławkiel
państw oecienn,ch na pograniczu All~"
łrji dziennik: "Oouloii" stwierdza, te żą"
danie i~h u,przefme. ałestanowcze jeat
tak uzasadniono. ie rade 40ch ~n_
się przych,lM doń l ,ozwona Im złm..
dać projekt tRtktatu z Austrią.
Ddem»k Jednak wątpi.. ez, ten
.ll'akta t ich zadowoli, hlepodobnabol wiem. zgouU5, się na klauni,.. według
, ~tórej Polska, Rumt.Rja l C~bosło"
.yaeja .aj, zatrzymad tylko nie znaczne
mIl' wojskowe, pod(:ZH '41 oburu-y ich
SKnacznie si~ zwięk.~,ly. ,dył narody te
są jaknajbardziej .arałona iut at.id: '

-

zewnątr&.

.

CHrWe8. (PA~ W"ol'aJ W'l południe na

P(.1JJ1t, 3

pozn.

~

Saint Oermain

\Ił'

Radio

zamku

tak zwane' Nli epoki

kamienrtej» wręczono warunkt pokojowe

delegaeji austrjacldeJ.

przedlltaw1cieJe ententy byli
&becni Cłemenceau, kłky zashuU we
środku, Wilson-po 'eflO prawicy i Lloyd
George-na lewic,.. Nastąpnie zajęll
miejsca przedstawiciele pa1istw sprzy"
mierzonych isoJulzniczyeh t poczem
weszli na SSlIę delegaci ąustrjaccv. Po"
witał ich Clemenceau.. Przedstawił on
J!1ko

,pos6b -postępowania iemaez,ł, te
traktat obejmuje sprawą narodowo'ci
mieszkającydl ~ pOflraniczu Austrji i
Idaul:ulę w sp~wle S H.S. (Jugosławia)

l czesi'fo-slowachiego dalej klauzule ty..
El2ące się pewnych patistw europo,takich

t ochrony mnieJ.uoki.

następnie ogólne

,postanowienia '!IV sprawie interes6w
Austrji w kratach poza europejskich,
ldauzule o tegłudze ~orskiej i napo"
wietrznej, w sprawie łet\e6w, kolei te..
laznych, w sprawach finansowych Hp.
Najpierw będą rozwałane klauzule
o· polityce włoskiej i klauzule finansowe
eTa z dotyczęce się sprawy odszkodowań i spnw woj&kow,~. Delega<:i austrJa ccy hęd4' mieli 15 dni cza'u do
sformułowania swoIch uwatDyskusji ustnej nie będzie.
Przemówienie pana C~emer.cel,ut prze ..
tłomaczono na język angielski, t~;łoski i
niemiecki.

czył tekst

Nast~pnie

wrę'"

pan Dudasta

wa'nmków pokojowych kanele..
RennerowJ.
Kanclerz Remler 'Wstał i odczytał mo..

łzowi

..

wę w języku francuskim.

•

. . Pihviedział on, te n~ród ~ltlstrlacki .z
'.'tęsknieniem czekał dni~, w kt6rym mo. .
:niwem mu będzie w obUc:l;u tego ~gro'"

. wadzenia dostojnego.. który stanowI. 'p~..
wagę (Ha całf.lgo świata wyh1S:t cz l:Ć Jtikle
> są w2runki, wśród których
spod:uewa tlą
uzyskać to, co jest koniec%oam dla. pań...

stwa

nLez;aw!~ lego"

Wsr:onm!ał o kroktj· zt!.(:le:;n;vm Atts...

. trji i NLmiec

VI

n:;,Im 1914

tOl

slras:zHwą zbrodnł~.

za

Biorąc wobrOnę~ s,!,6J nltlr6d ~apew"

nił, Ze nkchdał popebnć tej zb.todnj~ u2nał fean2k,. j;e z ~nmktl1 wid:et113 pr,:wa
m ięd7yntrodcwe~iJ od{owiedrdalno~ć 1st~n ieje. Nie mo:tuo1 mpn:eczyć, powied.tla,ł,

re stanowisk~ prawa mięa=o

sś w:~a dczęntom.

JłoIonym

.

jut . , ' "

rOUZIE".

. Wynika z i~o, te $pada

Ba nią tł....

dZlctwo byłego a!sarst'lWs t dzied~ctwo

w.J

nY$ d4fiedzictwo wyniucxeaia i prZ)'pia..
tai'lC1ch zobowi4HD gospedarlri.

ten niema J:ed,nak zrułt!lz:ema i kpaj ten.
pozostania ",!ty Au~trłj Mał: lwt~ie mu-

sial prźyjąć lm. siebie te same cięła~,..
co inne baje.
~
Grel(!e ~wuP hędą Qta ..
lone przez
mi~~~ Tl'aktat

Zjaz' .prllulawlclaH . . .

pan« prezydenta kOft~fI wmyśl tt4ryeb
sflrzech'iałoby l$ię ws:udkim usad:otłl pra..

K~J!rz

nam

t1cEył:dą

ćzerwca.

tę zmianę

x wieUtim zadawoleniellil. lIależ,. ty_ić n ....
dziei., że.. ten sp••6b da
aię ulnulać nie pewną i przyIkrą .,.tuBCJę prowinoJi za• 6w.e • •te.unku do .ppzł"'"
mierz.nycll jak i do lIie
mieo. Iła cze'. rz.,dMl . ROweJ pepublild stanął t,mOzasowo dr. Derten. II• •ie sa
rbi,", obrał rząd miasto
W is ba den, .kllil rozesłano
za.iadomi.Hia do rząd6. i
da konferenoJi pokoJeweJ.

i wsz~lką fldą,
PUi'!'dews%ystkiem

i~kief fU'1n
będzie na..
przedstawić
panom

Nau.en, S czerwca (P1\T) - Ra-

djo pozo.. W Wiesbadenłe i Moguncji w niedziele rozlepiono afisze ob-

republiki

utwol'zeDie

kt6ra ma przybrae miano republiki pokojowej.. ObejmUje
ona' nadreńską Hesję, nadre:ńskl Palatynat i Ks. Birkenfeld.. Na słc lieę
obrano Koblencję, chociaś tymczasowo nowy. rząd znajdujQ sIę w
Wiesbadenie. Nł"zwłocznie będąroz*'
pisane wybory i zredagowane prawa
konstytuoyjne. Dotychozasowi urzęd..
mcy gminni i padstwowi pozostaną
na stanowiskach.. Proklamacje i
odezwy podpisały 3 komisje robot..
nicze prowincji mdreń.skiej. nadreń...

sprawy sepsratystyc:Enych
aspiracji Nadrenji. Po 4: godzinnych
naradad~. zebrani dOBZlł do przeko.nania, je sprawa ta nie nadaje si~
wcale do dyskusji. Sprawa zmiany
stosunku prowincji tej do Pros bę..
dzie mogła być rowajana dopiero
po k{)nfereneji pokojowej..

-

sko..nassauskiej ł Palatynatu. Nazwisk
ozłonków tZłłdu nie wymieniono.
KoblencJł i. Kolonji nie prokla-

W

mowano publicznie republiki, alI!
dzienniki przyj~ły fakt ten do wiado",
m ości i wyraziły nań zupdną zgodę ..

Berlin,

5 czerwca (PAT) -

Mllłiszoś,ci

narodOWI

Ra. .

NtUUn, g

cIach N.n:irenji do oderwania. uiEJ
Keelntschn 2i9itUlig lf donoah

Prokurator

H;;V81.

państwoDorten

dno4ei.
fi Mllguneji doooodzi

si~
Ajl;łJcja

wiadomde ł

tyUit'l2lf1IroWy rząd nadreński ..
Władze jak dotąd tak i nadal

.bien

wsk<l,zówki od rządll

maJ,
krajowe...

Gabinet fZ6lSSY i ministerium prukfe
zajmują ł~ flprawli IIIsmieazek w
Nadran)l
1 prlliygobwujll eaergi csu)' pro t est.
.
"Germaoja ą piGa o IUlalbi6nhwfe po"
lJłyelD8!Jl i przytacza zdanie .. Koeinilllehe
Zaitung" wlkaluj,oil, Be przedewa~'Vstkiem
p tuebne jełt śuiałe połączenid:; hJdlHiŚCi,
mieszkaj'lc'ł Da prawym brzegu E,nu.
go.

ukraińska,

Lw6w 2 czerwca.

(PAT)

Wczoraj

:Ilwarcia rozejmu.
D~t' rano r;r:r:yjąłdelegacfę generał
Iwaszkiewicz.. Urzędowa »Gazeta Lwow-

Poznaniu.

Wedłag

dotycbcZfi'SOwych wyników wyborów wczorajszych ,40 Sejmu ustawodawczego VI

Poznaniu
głoay, na

padło: na Ustę l (ZenkteUer) 3
listę 2 (kompromisową) 54,000

głosów, na listę 3 (SOCjalistyczną,) 4200
głcs6w J na list~ 4 (dronnkt.wa ludow7go)

8,300

głosów.

Dle jeszcze trwa.

Dar dla I Udó,.

LWóf/'Jj 2 cZ.erwca (PAT) -- Odnojnie
do wiadomości. te generał Iwas%kiewicz
otnymął do ~kspozycji .1000 w?rg6..Iit\ zi~",
mi dla inwalid6w pohdm:h dOWHu:.bJ]e tnę
Gazeta h"o,itk!l~ ;t.; dal ten uczyniła
iikcj~ '~r. ~kl.fbI~owa i;OiJI posła Aleksau'"
dra
bka..
'
len składa si~ : 1000 m()f~ÓW'
ziemi wydzlełoDych z ttlajątku NUdowice

i Orcbowiće

VI pawfeci..:. Mościsldm.
Hr. Skarbkowa zaw!~jomHa l) swoim
4VZe.·~g~il" Iwaszki~wlczł który pr1!edsta..
wił 100 łalldydatów mwaUddW ob~atej

WbPł't

po

belegacja przyjechała do Lwowa .automo..
bilami w asystencji 2 oficerów polskiej
łandlfmerji.. Oficel'Olll ukraiński m pozoprzyjecbała % propo%ycj~

ska fi dowIaduje. się, źe władze tutejs~e
nie są upowa<lnione do :ładnych roko"
waf'i. Mien"oda'ne c1ynniki lwowskie Z4'"
wiadomiłv natychmiast o przybyciu delegacji ukraińskie! władze wa:tszawskie.

Zmiany

VI

rzqdzie

.Kołczakaa

Paryż, 8 clerwoa (PAT) - Rt\djo pOln.
Admhsł Kolelak postanowił zft1koDstruwa6
dotY('8f~aftOwy gabinet. Prezydent pO~o..

pl:lńatw

wewnętrJI!11:h

Stąm,l

G6rnJl

Poznali, 3 marta (PAT) -

Z

a...

Sląska donoszą; W powłecie łQr~
kim Oreu!8cbua dokonał UaD1Ch aresztowań nie tylko ~łcJ'y%g,. ałe ł lm~J
W czasie aresztowań tołnłerle Or~1Jti

go

bu płąndrują prywatne mlesHar!ia ~
rając bielb:tH~

i pieniądze.

.

W Otegowie aresztowano 30 ~d.
kt6rycl1 wywie%iono w głąb Niemiełlo

3 marca (PAT) ....;.; 30 mala
Lennie 65 Polak6w wśród których ~naJduje sili poseł
do byłego parlamentu ttiemleckiego Dąb••
Pozńań,

Orenzscbutz aresztował w

aiłskiet

Wrażenia l niewoli

Pf2ybvły dllisiflj Il' niewoli uirrailbkiaJ.'
żołnierz łódzkiego 28 pułku piechoty. Dura

Józef, opowiadm

ciekaw4ł

llIleeą

wsniu jeńaów i stoeunkałlh

Kołomyi

przed wkrocze.lem

o trakt..

puują,C1c!a "
wolIk rlillDu~

akieb o
NB front wY16chał z łJodzł jah &c.ho~
nik 28 ~rudni!l r. S1. Brał udsllllł 'fi wałeł
@ oBwob'ódzenfa Lwow~ B 11 atymmfa 'WI.~
cIao !li Pfl!8Wd13j&evroi Bibmi Ukraii.sktml.
dOI tal się we wsi Zimne; włcdzle do
Iaf.. i
woli ukraitakiej.
Odtransportowano go Wfal!l' i kilki'
i

ionymł jeńesmi Polakami do Kołomyi..
gdłie pll'Z8!ył istoe piekło mld~ Be
ukraińców.

droD7'

Prlsdewezystkiem wBlryatIdob Jtu\l3dw
obrabowano z gotówkI, na!Jt~pnie ubdarte
ze" wszystkiego ubrania i but6w da.j'i3
Jamil.ul stare, '" strętna łacby I pf\dartł
obuwje. W C1l8lłie trau8pDrttl jeńay DyU

bici i c!ągls napastowani pl'ierl przejddł,-
JąC9 i pr2im:hodzą~o oddziały wojsk ub.
ińskich.
Jeńców nałlz}"ob

głodzOBO
ViI ItrlslnJ
spollób. ibwano im ćwierć funt!! chleba Sił
knkurydJ>Y na dwl;ł, dni. li.l fiiDa wydawanó
jakąś ciec!, poddr2lł.nej
wartflrld, która
miab pll'łediltaw!t:ć hetbd" Ba obiad I'lI!a-'
d3iut~11ł ma'natyg~ (woda zaprawiana m,t,
kukurydzianą,) II na wiec2ór
.~łna

znowu

cieCI.
WSkutek tego ntihmego od4ywianła si,
PfU10W'1!y. w obozie jeń:;ów dloroby i duła
śmierteluość, tak je nl:\ tamttij~!ym omem..
tarzl1 spot:zywa pneszło 500 żołnier.,

Da""

IJlsylb.
Znęcanie s!~ ł Moiajeńców
Il\f~ st~le, ta', że niejednokrotrd9

odb1wa~
rOJlegał.r

eię t'i

bielakach kl'zyłd kat.,wanych o
'
Osta.tuio zapnnowa!o f OS Pl'Sflła ule w
t:d;l"!ł.iń~ó'ł\l' Da skutek udanej tfuuywy w
j
muulych. Na wiaść O zb.Uallra sią woJlk'
:rumuń.;ldcb, .Iałoga mtajscOWit ukraitbq'
uciekła w pobliski9 lasy. Jeńcy Jltltyeb-:

Gdenberg i jean łl
Mlajsce Oa,h'U"

jego sekrebrz,Y Grl$zi,allow.

PeterJjew. -drngl sabat.iu
Gs.1enberga" Ult~pi taki.e dotychczllsowy
Wllider Ipr8wiadlhvdei ,Btarellki«swi<il.
lego III.Jt,~a ~iinia l~neralny sekretarm
prs:llydjum Tólbarg. TakfJ oświaty Gbeimie
pc Saporrukowię Preobrdenlkil. ~MiI11ster'

berga

&~ilG ..ł81r~

enknty zroznmieilli Jej

Gwałty liiiCli II

eta.ia WołOg'tlcJd, uit~pi natlimhuU mlnhtsl'

.praw

~

W$(Dy ł rÓwDs.łoby li, slIptłilf.UnU
et.>sun!fów tkOnłłmiCiOrm li ~i~".&unł.
Rl!.da ZWiązkowa pęl10wnle Iłłwt::!:l
IWę, ueułnlaClI3G i uwaśA, ie ~., .:Me Pf~1"~
j\6 lia Ii!eble wymagaue,o ł)( atell h~ l

lławiano broń.

Co do prowm.cji obhcze..

1Mł4low

"i

dana.

2 czerwca (PAT) -

rwmu.

Wycbcdzi pOla obręb Vi U&~
Itneteu8 jskle na nią, rUlłohao

nie:la~hlłei

Doręczono dele
cji polskiej projektomowy sojuszni ów z Polską,
VI sprawie mniejszości narodowych ..
Projek teu uzupełnia § 93 traktatu 11
!4iemcamf.
Wiadomośt,
jakoby delegacja
proj0kt przyjęłd nie jest 2igodna z
prawdą.. Sprawa' jest obecnie ba..

lWy~ory W

wliłUdego

łe

południu przybyła tu delegacja ukraińska, która zamiesI,luHI w hotelu • Kra..
towsJdm". Składa si~ ona z kilku afice..
rów, na ktorych czele stal b. pułk. austry..
iaeki, gen. strzelców ukraińskicb Delkin.

POZfUlfl.s

SJ.broni4

55 NiemQa,mł 9

strajkiem

Palatynaci 8.
'
.Vorwiłrts· utrzymuje, ih uch fie pa..
rsstycsny pozostlije VI lielsłl111 swią~'t;;n z
francuskimi w1 ad:lSl.łmi wojskDwymi. Ur3~"
dowo ogłaszają, !Ile rząd rZSI,UIJ obstaje
kzwarunkowo prly luDowie tli ptldami
Jladreńiłkiemi i .te db niego nIe ist Iliej~

Delegacja ta

~

pneclw Niemcom. t1bnva.jeuja
I3h~

VI

DelloacJa

.

t,a.• .~

wot~ 1'O}t'f1Hllil t.Ów do poolII,nhn1ia ił.~r.

dątn{~ ..

t ••ł

odpowiedzleó

generabym na prOklamowanie

Ił PDlsC8~

Pt»y:!. 81 maja (PAT) --

RadIo

-

dOJlOld, !e r~d tymcfJaBowy wy!it-:ls wał Ortdl1e tło entent,)' i do konferencji
paryskiej.
W SPiUl1 czynnie znieważonó I poranioBO PUlwódców ruchu separatyflltycl/lU ego
~v:.łaucza dr. Hau" '. ,.Fraull:furtar Z9itunrg
podaje, -A9 Judnuśó miasta Mogunc)I i Weil~ ..
badanu rospocilylhl drejk 24"ch lodlhlOyo
IIR;udano# pismo ulotne prołes1ujlilce prze..
ci w republice klS(;hót'l/' i wzywające do le ..

otriymyw"ć

w niej" te

ty. ajeby W rl!Zł~ł gd1 oton.e.Do'~i

od Prus.

preal'dentem 're publiki.

·ladnoś4 mtLm!8n!ło

ł'owladziano

am~'

dla pUt4ł

willz8uia orali "',rai$ PfHko. .nfe, H ~.,

CUI'WP, (P.A T).,
DlIfElnniki rOlllpłlUlł\ Illit o

republiki

H.,vJ,1iL. ~

sadora. 1t~UUU181d.go prHlZQauoną

manem

H .vasa

SzwaJcarjL

W1BtoS!Hl!1ał A JHltł dO

elltenty..

WI-

pam Tómld

S' cJ:Elrwcti (PAT) -

BUIl,

lafynatu. celem omówienia z Scheide..

obwołać

rojl!!
PrM.łwednicly
k$wafd.

tik Iwi"zkowa

djo pozo" Dnia 31 maja zebrało się
przeszło 100 posł6w z Nadrenji ł Pad

p0211.

!;ja!l'd ma Iłli e@lu atwenł!iłłle~ił

IWpftliedź

llll

l1adr~ńskłQj,

S\WI

r

(P AT) Radjo pow. WCZOlP.) eb_oł••
no W' miastach nadre{ulkicll
rapullAikilt narodową. ~d
...
noś6 zdaje się p.21)mo • •'

wieszczaJące

%akoticlył mowę

s2ym obowiąddem
gruntownie t.alne potótenie naszego knju i warunki naszego istnienia.

li
Moguncja 13

Renaff

słowy:

zajmie

miat! po u~ieczce załogi, zawhdlllłU 'oz..
ItaWtIJU, bronhi i karabin~mi IDlIsynowi-,
mi, OpatHlwall miasto i l,r:: 'li! tUJ! cbd .I
j

rZC;ldn byli

:aa.

nog('H~bp

gt~tawi

Qfon16

l'l'ilt.d ponQ'Wi:Hhn naMóiom uli:l'r.:ńeów,
WoJaka llH,u.uńgkie wkroezyły <lo Ęoł~:
myl rani) 26 maja 1 (lBwobod~i4r oałataa~

nie miaito.
. Na t~leei idańpe otnymlluiq

:
prepuf-

at.k od wła.dm \'\l'f.iJakowle~ f!lmtuhlJ§icl
plll:1m;Yllu Teehrddn. OPUści r6w..
legjoniriei udali lIIi~ do 8tantilł;:n1\~wa ,dli\:
nie» swoję &\I'łDf.łwltdto. Zmiany te od daw..
woJska polskie o••kGIDl@ ~aStłl 31'1 JfłWł:~
al' !oc$'łdV{ll~ ~Sł na. oelu llItłpeWnieDią_tllt1ml jaDeIJl~
':~~
i

handlu i

i$d~olnoścł ~«patrrW8d w lablntGi. ł

wieaha ~Vt\łej

0iC......"j, .'

akali połit.r.~..

~

.!kt . • I~ ru

--

4.

Z Rady Miejskiej.
(x) Poniedziałkowe p(}sietbenie Rady
Miejskiej. otwOfJył
p. L. Kern. Na py..
tanie, ólaczego 4 p03ieazenia Rady wyznaczono na poniedziałk łczwartk. zamiast
Jak dotychczas we wtorki i środy. radny
Adamsld otuymuje odpowiedź, ił zarzą"
czenie zmis!1y wydał prezes Remiszewski
na simlek prośby grupy radnych tydów
% powodu. przypadających świąt tydow...
skich.
.
Przewodniczący odczyllije nagły WOlO..
sek M.agistratll w sprawie przyznania stra-

ty

oChotniczej

ogniowej

subsydium

;la

trzy miesiące w sum!e! 180.000 mk" oraz
wyphcenia jednofazowego zasiłku w kw,")~OJOOO

cle

zost.ił

rok. Wniosek ten ten

przyjęty.

Ff~kc}a
nagły, źe z

zgłosiła

tiBtmdu·
d. 1 lipca

wniosek

f. b. upływa
mcrdorjum mie~zkaniowilgo dla
botnych$ wob~c c~egc tąda

8.oy:

bena-

zostali od

zwolnieni

1) be:t1'obntni

termin

płacenia

komornego;
2} umorzone zostały dawne ich dłu!si
2a mieszkania;
.
'"
3) wł~ś;idele dom6w ~przy podawaniu
prćśb o ek.:anisję :lObowią:::mi byU dostarczyć dowody zarDbkowania luo :amo~no ..

5ci oskartonego;
4} wsz~Ilde wyroki o eksmisję oraz
sprawy o uzysimnie ei\srnisji na beuQbot ..
nyćh zostały umorzone.
Radny L. ChWialbłński proponuje aby
odwoła~ si~

'LV

posłów łódzkich w Sejmie
zwrócenia u.wagi na ekspirujący

celu

termin

do

mO!'3torjum.

WniQsek

2:osbł

Bundl1

przyfęty.

w

całości

l

W sprawie obrad

odpowiedzią

nad

na interpelacJę dotyczącą naduw Komitecie ROl.działu Chleba i Mą

}11 agisirat
~~yć

ki radny Jaranowski zaznacza" że sprawa
zria;duje się w rękach prokura..
tora, prowadzone jest energlczn~ śledzt'Wo
i niezadlllgo rozpatrywana ona będzie w
sądzie. Nad sprawą tą Rada przychodzi
nadużyć

do

porządku.

W

sprawie

aprowidowania

radny

Cbwalbiński żąda wyjaśnień, dla czego
poznańskie odmawia dost~rczania ziem..
niakÓw, których ie$ł nadmiar i psują Się,
letąc po 2 do 3 tygodni.

Pr~zydent R!~wski tłomaczy it dla
tego, że Królestwo ni~ zwraca wa~onóW'.

.

Radny Jarbtum przypis!ije-· 13· wadli..
uznając

niewłaściwe
kierowanie transportów żywnościowych
pod adresem różnych urzędów. Domaga
$ię, aby wszelkie transporty z artykułami
tywnościowemi były adresowane tylko do

we} gospodarce.

magistratu.
Rędny

la

ks.

Albre~bt

że

stwierdza,

w

Poznańskiem

i KaHsitiem sa znaczne . za..
ziemniak6w. Zwraca uwa.gę, że

pasy

przedstawIciele miast

sprowiildzając

ziem-

niaki z Poznańskiego wzajemnie się lky..

tują ł upręwilją p2sek. Zdaniem ks. Albrechta naletałoby ziemniaki sprowa<1z;,ać

dla braku taboru

kolejov;;;;.go, ~samochQ

dami lub furmankami.
.uien

Sprawą

tą

powi ..

się z~ląć

magistrat.
Radny Rapaiski krytykuje

działalność
teraźniejszego rządu. który żąd~ aby Rada
miejska zwr6ciła się do rządu w sprawie

poprawy stanu aprowizacji naszego miasta.
.
Po przerwie przystąpiono do wyboru
Komitetu bildowy pomnika LTadeu8za: Ko ..

ściuszki. Wybrani zosia li radni Koźmiń...
ski, Rapalski, Swiderski i Praszkief.
N lstępnie zostaje odczytany wniosek
radnego Lichtensteina i tow. w sprawie
~iewypłacenia przez Magistrat mk. 60 Ooo
przyznanych przez Radę Miejską dla bi..
j

bljotek przy stowarzyszeniach oświatowych
związkach robotniczych, na zasadzie uch.,
:wały

nia

'.

rady % d. 29 października il0 grud..
1918 f.
Stojący

fak zwykle na

sów tydowskicb.. radny

straży

intere·

Licbtensiein

do~

wodzi, te w ten spos6b pokrzywdzone zoinstytucje żydowskie, gdy! stowa..
rzyszenia Qświatowe po~bawione są . mo!..
stały

no~i zakupu książek targonowycb~
Wystąpienie radnego
Uchtensteina
"yw~ł~je głośny ..protest ze strony pubU ..
tznoSCł na gałei'll~ Zewsząd daje się sIy.
szeć: "Precz z ~ydami''p "Panie Lkhtenstein, dosyć juz pańskiego przemówienia"

P. ~ichtenstein nie zrażony atakami od..
pOWIada jtkiedy będfi chciał, to skończę 4ł l

. Hał~s na ~alerji potęguje się; gwiz..
camem l krzyki.em. publiczność stara . si~
z~głuszyć mówcę.. "Rada żądań takich

.. ~

~--

S T· R A:

(Na salt i na ~Qłerji gromkie oklaski)"
Wiceprezydent FateriOtt komttnikuje
te magistrat terdniejszy stoI !ta· tem sa~
mem stanowisku co i dawniejszy i ma 0bowiązek :tądać, aby fundusze zapomogowe obracane były na oświatę polską.. .
Słusznie oburza się radny J UB.llowski
Dl przedstawiciela .Bundu· Licbtensteina,
kt6ry twierdzi, że nie jest demokratą w
Radzi~ te CI kto nie zaakceptuje wniosku
książek

lakupu

!argonowych.

j uł6w rad. Lichtensfein zaczyna polemizować z rad. Jaraczewskim.
Na. galerii powstaje WrZ8YJ3. ZCi,dają usunięcia
z mównicy zyd~ Uchtensteina.
Prezydent R;~ewsld pi~tnuje niesf0rne
zachowanie się }}ublictno;ci, które zdaniem jego nie powinno być tolerowane.
Z~dne czyn:lości z zewnątrz, twierdzi on

nIe powinny mieć wpływu na przebieg
obrad radymiejskiel. Galerja wytwarza

Przew()dnicz~cy powinien
j
zarządzić opróZnienie na galerji.
MDżna
się nie godzić na w;lj,')s~k rad. Llchten..

jf:U'mark

umęt.

sti-'j na, ciągnie dale!, lect należy w,sIu",:
iego przemówienia do końta.

chać

Wpływa

wniosek przerwania dyskusji.

Pt~ewodni~zący zarządza

gbsowanie.W!lio..

seg: rad, Llcht:;nsteina upada; utr::ymu 1e
si~ natomiast wniosek rad !(otkGwskie$"S::J.
Posiedzenie zamkni~to o g. 10 w:ec~.

.

U~h'WaIQ.nQ

1ulst'łpl'ie zorg;~.iSlQwae

Pomoc dla dzieci

łódzkich.

,~.
d'
~m'H:~iU: ulemensa przy ul... lotrkow~Hdej .l\& 95 w lokalu miejskIej Rady O}jiekuńczel odbyło się posiedzenie
KomItetu pomocy dla dzieci mlasfa Ł~..
dzi. Przewodniczył inł. Marr.owsld w
obeGno~d wice-przewodniczącej int Eu·
geniuszowe~ Kfćlsuskiej, wicesprzewodniczącego p. H 'ldrlana, sędziny
Smo·
gorz~wsłdej, pa:1t Neuma!"~'mwei,
sekr~"
t rzowal p. Kruszel ohecnym był sekretafz misji amerykańskiej p. Kon.
Omawiano sprawę rozdziału żvw ..
ności nadesIanej z Ameryki dia dzieci
łódz~-dch.
'~1

.",:

Ponil!!waź

przy

nadeSłanych

normach,

Warszawę.

do 30 dni,

pp. Oisllkiewiez& i Ka-

Na wnio~ek z,t.rlNdll Ezkol'y ilgl'oinieso..
rOlniczej w Ru, :(e p; b '!nickiej pr!iyd~:elo

:& członków

a

zat;;m

Chzkiewit'zl,.

p. Ru tliowakiegoe
Odcsyhno w~zwl.ulie 2iU'!.tidu Syndyka-

tu

rolniczego ł

elłOlktwi", k;Jb zapisy ..

aby

wali się na edon~;}W Syr:dyhatil.

Ustalono rLm l',y"ieczek krHjozna~ ..
a mia!}owio1-3 8 czerwca dl} Julja ..
r.OWI1;
29 CEerWea dl) Ł~8ku, 6 lipza dl)
Ski~:miewici _13 lipca do C3:unQcill<l i Będ ..
kowij, 10 si{q:,n\a. ch Rogows, 17 Bierpnia
do B:;>r ,dzi}, S i 24 sie!:'pn!a kra:QznawCfe
cz'\:ch,

wJI11ecl'id.
.. ;je;.~o

D21aj

na

wai('s~k

Udl :1hmo unadzle

C eiWH?a
" •
' . :!P.f,tW:2 alicaplfo
-IaIDaWIOnJ
,vs.. •
nia i nnp'HVS<lHlCl111i!laia nowych odmian
roślin, w\'hodQw;;Hłych ~TEez ogrodników o"
k~~h;znyeb, p1'3:c~em Z'Hlil~CEO 10. iż lill'"
t

mo~na ścinać młod.: ło
sa.dzić iN ngrodi1i g ja..
ko sadzonki. P. N~t~01 9.ło!ył 500 mt. ja..
ko sub~ydjllm (n~Ą t1~:jbied!da;:;~~go u'lzu:a

ogrudnh!zt:j

a3 \)

aby a3.$t~IHiH~ mógł Oll oojąe
posadę tk3(jfu'y nll1 dreewami owoeow&mi
pr:y drng'''eb i Eizogach p!:wlatu. Nast~pne
r}g 6rhFn i @ od"ęjgys siq "v,e> '~rześflfu.

taJ.;owei!o,

boo.

znSczona porcja.
Centr~ła Komitetu: pomocy dzieciom
w~znaczyła normy nagtępujące: 60 gra"

mow mę\~i pszennej, 20 gramów fasoli!
15 gremów szmalcu, 5 gramów l·.a;ao:l
30 gramć i,\;, mleka, ~o gramów ryzu. 10
gr.-l!TIów (tUkI'UJ razem 16;) gramów,' na"
d:Łieci

Mdzkie otrzvmywa6
połowę, (:J:yli 90 gramów

Drtychcz~s zarejestrowano
około
55.000 dzieci, zakwalifHmwanych dla pomoc$'. l{omit~t pragnie, by jeszcze prżed
~więtam!t juz od nadchodzącej niedzieli

instvtuc~a

miejskie i społeczne odnośnych artyli~d
łów cerem ż}>wienia ddeci. Projekt wydawania produ:~tów w naturze nie zy"

shab aprobaty' ze względu na. możli ..
wość sprzedawania artykułów, otrzymy·
wanych przez klasy- biedniejsze, paska..
rzom i klasie zamożnej.
Postanowiono w zatem Gpt'zedawać
instytucjom odnośnym-·po nizkiej cenie
owe produkty, któl!'e nast~pnie będą, wy..
dawane w formie obiad6w dzieciom.
Ceny, jakie w Łodzi wyznaczone. bedą
jeszcze nizsz&', . nii ustanowiła centrala

wal'eza.wska, a mianowicie: puszka kakao,
kosztUjące w kooperatywie 2 mk. 70 f.
sprzedawana będzie po marce 20 fen.,
funt mąki pszennej 42 h~. funt kakao
markę~ funt szmalcu 1 mk. 50 [en. i t.o.

Łódź obnityla ceny warszaws':ds
Wie\ką wagę przywiązuje się do

o 20%.
zorua..
nizowan!a należytej kon.troli, celem ;a..
pobiega nhl ewentualnym naduzyciom.
Nad "tanimi kuchniami kontrolę powierzono Komitetowi kontroli tanich kuch..
nt istniejącemu przy Radzie miejskiej.
. .Z'Organi!owanie l>;omisji. kontrOlują

ceJ Ulstytucie społeczne pOWlcrzono p.;nl

wice"przewodnicz'lcej Kra.suskiej.

~~

11

111

wOO»
lOO'JO

16

"

16

lil'

li!

"

- Z lfiad)f Sa::kQln~j
~X~ Na ilcs1edzenhl

za 9795;83

Rady

~tkJ!nej

Il~S'ę 'nją(;6:

Wobse nie otrzymania. z l\-bg:s~r,tm
przez rad, szkol ą i~dDyrh dauycb co do
wi.r\l'<'Jad.wrua r-uymusu SZkolnego p€'B'aUQwiono podań o otwarcie nowyoh oddziałów
W szkołach miejskich na ra~ie jes~cse Dle
l'ozp'itrywać i odłoayć do czasu posiad:luia

Ś'Jl pornO~rafH}al1eJ

lub hyminalne', :rada
szkolna postanowiła wy18śn;ó ił praśna. da..
wiekU szkol-

u:;lęszezająeej

d,)

s;;;kół.

Zil8JdującQ st~ n~ porząl1im dziennym
I3praw~ wprowadzania w tyde ur3~du
di"
scyphnarnego Ś\}stała odłożona do cza.su
U~oIl2ty1;uowsnia IIłQ nowego skłądu
Rady

Sakolnej.
- Delegat min. _ ŁodzI.
(k) Wra~ ił kapitanem Mayerem

lny lata,.

ponjedidilł~k,

d. .2 csarwcZ\

wauie .JaGusj silwiasy Dcl drzwi wagonu..
plomba kom'eji koali6yjnej s
Gdańska nie była na.rulł1:ona, następnIe
podważonQ z boku drzwi i skradżdonG kil~ bel {!ałJ;owj(~ie i jednl\ belf,2 napOQzęto.
Ct~ krad~i.eż popełn!ono na miejscu, czy
ta Z w droaz6, ufitalió na razie nie mozna
. O krildzieźy sponąd~onQ odnn!by pro.
tOl!uł. Oddez składli się ze świt!'ów damskich i męakii:b, iakietów. f!ukien i t. p..
- W!,sti'lwa -.zo;; 6w i deiłel!:!li c m ..
tywat.:b p·li<lskich.

(li)

do

Ł")d2d

przybywa w celu sorga.nhlOwania
nadzoru Badrozdzia.łam ływnośGi 21 Am9'"
rybi dla dzieci delegat min. pracy i 01>1e..

- 84:dei: z Amell'Jid.
(k) Pi}dlug depesay .~młn1sirm pracy i
opieki Społecznej, IwanowIkiego, ~w nade ..

Za!3~d

Tow.

Muzeum. "'i1'luld J

sztuki w Łodzi podejmując myśl konserwą
okręgu łódzkiego z ramiauia min. kultury i sztnki. d.. ra Józefa Piotrowskbgo.
pOł!ta~?wił we wrześniu roko bieżfłcego u...

tora

m~6dzież obrazów' kinemątognfie3nycb tra..

nie tylko

\-y

odzieży amer,-kańs!deł

przyczem

W sprawie zakwestjrmowanych en bloc
dekh:1.raoyj. zł>Jźonyeh 3~ pośj'eunictwem
opiek szkolnycb w sprawie siłkół nhnuiec ..
kich z językiem wfkbd!Jwym niemieokim
ministerium na1esłdo Radda Szkolnej Wy~
jaśnienia. ~, deklf!ra~js ta nale.iy przefrzeć
wtedy będ21 f e przysługiwało Radzie Sz\:nl=
Bej prawo kwestjanlJwania prawommm ości
tyrh deklaracyj Ofll?j weswanla zainteresowanycb, w celu stwierdzenIa htułu p!'uw ..
nago oa6b, które p3dp~Bały deklaracJę.
. ~V !Wiąidm. z odpowiadają prt;.zydjam
pohoJi W e.p!"llwie !lnka.~nl ogIl\da!3ia PU68

!l

Krad:de:i:

aby wyładować transport.
Prsy "gI~d2in!leh w3gonów stwierdzono. ia jed€'n wagon %Qstał w drodze okra.dziony. Kradlliei popełniono przez od er...

potrzebnych danych.

nym,

jpł~

skieb, KlJmilSja odbiof{!S&, w osobaab PPs
in,i. Józ~fa UHakiego i Pet';)r,sa. :tI ramienia
magiatrato, przedstawicieli urzędu aprowizacyjnego i świadków, udała si~ na misje
sea, n~ bocliłnlc~ Bzajblel'owskll, dohd odstawiono wagony ze sttlcji kolai fahryeznej,

O~ręg{)wej ..

w

chórów

p~ Dt'3YiJyClU 4. wagoUQw fi C;dZ18ŻI\ amary..
kl.,ń5k~ stanowią6fł dar polaków ameryb""

poi prsewodnktwem p. L, N\~Il"
ma' at rozpdrlGUa, mi~d!:y huuHnl. sprawy

wogóle

razie d~

pNsi~ta,

k::1Z:l 1

(k).

za 979,58

Oiręf2.o,\'ei

tyczyła młodz1eiy

H!'le~wi~ z por-is!łml

-

97,96
za 489,79

za 4897,92

II'

w

19 czel'w'Ja, wielka 3.a»awa 92fOdOoc;

procentu)
~

ki społeclmej. dr. Klemens Cluradi t zCon..
tralnego Komitetu pomocy dla dtiieci.

U ogrodnikó\v"

0118

Pofy~zki Państwowe}
potrąceniu

wieCBorem.

We whrek 10 C~GrWC8, a

artykuły sr:oiywt'za

dn. 4-go maja 19i9 r.
(po

w O<t
GranuwHJtelu, od 4: pp.

indt!'l, kaCIki, kUf.ftł.:
i t. p.
'ł~
W n'8d3iel~ dnh 8 I 15 czerwca kWS4"\
ata na nHJiUln rolada. W U ed;r;:elE}, dnia I
15 rZf!f\vcit otwarcie wyshwy pamiątek
wO,~lmych Vi lokalu przy ul. Piotrkowskiej
pod nr. 107.
'

Go slychać nowego?
!OO markowe, korono""e.· rublowe

W niedsl$'l
ped wjsU~6f"

c.z6rw~a

~aczycbł· gq w pHk~ ll6iną, 2 orkiestra..
mi, loteri~ fantowl, nn którl} przygotoW8tll1 i
wi131e cennych fast6w, Jd~ wół. cleJę, bac.~

ran,

nabywać rHożra

iołnierz$

tygodaia od 8

i lli6sponsisr.lumi

utr.Jc;jami

al0~ l
Wl iN

Pdbjanieki~j.

przez

ponieważ

~

r.;rcd~ie i bwiaNi

Ru,;i!?;ia

\v

8 i poni- (białek 9

ki

djiki z!emnbCi8tHi i

:\iavndaw<'l

dla. łołnier.l

Tzw. pomocy dla

do 15 ozelWOtl, a mi~nowiel~
l~

ków do sadzBuia

szbły

tj'g~dnia

K;mit"t

polskiego ust1Hł program

P. J~..
ii przy bfa\U ziemn:a ..

lJiwiadezył,

nieki

pl'zeto wydawana będzie całkowita \:Vy"

ib~lł

(k)

p(Jlskie~o pri:y

mG~t7 pO&fednlczyć pr~y ut\dsJbnit~o

Dziś,

trwaó

_ Tow-.. PGmo~y dla :!:ołr.ierzi!lI poL

sldego.

rr:uje s'og tem eta.·-;ja. dośw13dezaina pr:ay
związku w W'iiunwieo, zaś koto łód!lkie

Rsygnaiy Polskiej

iż

trzy'y"

dt!1 ogf'o:ln!;;oW', opra(!Gwltlie pr~ ..
~ramn pOWierzono earz~dowi. l'b WJi;; eek

zapasów, wydawa6 połowę normy. Wy-

warunkIem,

K·)ClllorQw..

k!li'l3y

gi}~n;H,e

zaledwie na 20'
przeto postanowiono, aby

pomiędzy

10 20 h... rb. 2 92 k.. W dniu 29 m+
sebrauo na hoy w miel~cow1m koś,fale
mk. 50. Of!.:ółem rok..· 893 18 fł, kro 10
20'·b-.~ rb. 2 9l k.
Mniej. wyfbtk~: 5,000 2naesk~w m~
50, wyllaJ~(.de pusz~k rok. 9, 2 plak"ty mł:e
4, 5 f. szpilak rok. 28 50 f•• tram.aJ. mi:.
S 44 f. Rd~m mk. 94 94 f. POSGijt~
rek, 801 24 t, kro 10 20 h" rb. 2 9J ....,!
Z te-g:; dr.'dJ~ęcjn~ Elli Koh Okr~g ,l'I?gil
mk. 30 lO f., kro 1. 2 h., rb e - 29 k. p~
~nsti\;e na kOrfYŚÓ JLł~ mk. 271 14 r'ł kr..
9 18.1 h' f rb. 2 63 k.
. P,'zelkinli i pOdisaI: M. ZWOnńi~
L. BińkówtHl, M. Kczło'9fska, Bron. Du~
kięwicz t M. S~· hi~rsk&, H. ~hi;łowsks$ J"ł
Jaknb:8'~t J. MUl.hki, M. Gałoś, Mieczy...
sl:cw B 'rtelma::;, M. Kilwalaw!3kii W. DU~<I
ki.wicz, T. NO\viek'. Z. G ,wl{n,skł. J,~
R~dzynła. J6z, f I:H!i;, S', B':lrows~:ał J,.
Krucgkow~kj, Btmjf:l';Y D6łn:B.

Kac.zorowsk!ego j Kl}h·:'fk()WB1\ia~o. Z ~ko et
muniklhHulO, iż na r,k Pl'.l:Ilszły widany
będzi" staraniem Zwnp:kn \V~r3:nwBkh:,g(j
k~leadan
ogr{)duh~!Yf E:;d:r,gow,my pUdli

starczyłoby

rozpocząć podział

kra 2 94 h., :rb. 1 66 k.; W d:J. 29 maia
wyfęto " 3 ptl~2ei;: mł:. 80 8 f'f kro 1 16 b.
rb. - 4'1 k. R.'ł~am mk.. 84:6 18 f.. b..

no do tegoż sa:r~flduz rami .. n; SI łódzkiego
koła dla SPl'fU!1owćmi:l o?!eki moralneJ pl"zewodnics~~ag{), wiee-pI'i9Wodl'llcsąfl9go i jad..

do czasu nadejścia l'eszfy transportów;
naruzie, stGsuiąc się do posiadanych

:razIe zatem
bę.dtt tylko
dZiennie.

151 65 f., kro 6 1~ h., rb. - '18 k.; w dn,.
25 maja wyj~tQ i 9 puusk m 't. 180 50 f,

c~arowskiego.

nsgo

.

(r) urr,th~onych J)UGI5 Koło .Po~8k!eJ
MaeieflilY SzkOlne] ViI Ru1de P~bl&lllekl"
VI dn,. lS ł 25 i 29 maja HH 9 r.
O!i~ rnięto su sprsed3if
Bna()~kóW!
VI dn. 18 maja wyjęto i 10 puszek ruk.

zapasów

wyznaczonych

jątek stanowić będzie mleko,
posiada my dostateczną ilość

kłi et"az· 1t~1

J ko delegatów na zjud ogrodniczy w
Wanli~awie wybrano

~\"'~~ . . ••

_ SpII".2welnlaai- -

rac.n,

kUf S d(J~łnfająel dla prak łyksntów o~rod ..
ruesych, któuy. ulwn6zyli kurąy 9gro dni.
ema w łnd.lli. aby otr,ym ,Ii oai możność
otrzym.anh pns-ld rządnwych po wsi ich.

p.

tlle może 1.lcbwalac"l wołają Precz z tar..
(k) W lai: lu Tow. U{rajo3nnwczege
gonem! Tu jest PoIskał
odbSło eię wCliwraj" miesięczlle subranie
. Radny I(otkowski oświadcza, ił _. Małódzkiego. oddziału Związku fi\wodowego ogistrat mote przeznaczać subsydja tylko grOd?ikó~ polskich, prłJewodnieHył prezes
•na cele OŚwiatowe polskie.
p.. CUizklewtcz.\;, .Mi~dt:y innemi sprawami
Jesteśmy w Polsce i musimy mi "ć na . sawod()1,emi zakomunikowano oświadezenie
względzie jedynie bibljoteki polskie; wszel.
mine oświeeenią pablicZD.ego, iH 8ubsydjum
ki ,zakup ksiątek ~argooow)cb jest wyldu.. Ba kursy ogrodnjose udeielane będzie ped
tzony~

Nr. 145..

~

I. o

lZą!jzlC fil ŁdJi

,!

Cdem

WYłltaw~ wzorów

i Galled

p:}llikicb~

motywach

wystawy

je6t

za:najomieni.

przemysłow&ów

łódzkieb ze wzorami motywów Bwojakleb, llby w przyszbśai z chwilą ul'uehomienia przemysłu łódzkiego fabryki naB~e mogły zaop~trzeó rynek polski

~3b:ykatami stylowemi w guście IiIw:Jjskim.
l;.\kle dO~ld BprowlH.lza:jQ P1 B~rlina. Udział
i r(Jpai'e~e w1itawy pf6y.'zakli art. Whdz[..
m,Gl'& TetmlJIn.'ł wh~;:,-m~niater mU2isum kul-

tury

fi

sztuki,

zar~ąd muzęum prismysło..

wcgll w Krakowi8t

tek w Krakowiec
-

Wypł~ła

Tow. artystek i litara-

'ZllIiIHlm6g..

(k) KIi~itet dla
c!?iął W3Z0raj w;płat~

bSll'obGtnyeh I'031H)"'zapomóg sa okrel
wEględl1 na to. je w

dwutygodniowy ze
przysz?ym tygoduiu bę:biia uakuteclulloIuł
merykańsluej w 4 wagonach Inajduję sh~
Bapowhdana od dawna zamiana legitymaoji.
ass bel odziały, wIgi 24t~n S kg." orei 16 czerwonych na niebieskie, maj~Q!1 na Gall
skuyń Z obuwiem. pre61M1a6iox.em dla iywyd~~sleni6 wBzysUdchdJieei pliS d 16...ym
d4w. w którlca zułljduje IiI '! 1000 par o- WH::1nem tyciA li doty-ohoeaoowycb. .todalllDawia.
, -,ch c legitymacji..
słanYM dl~ Łodzi.

l

transporcie

odziały

a•

(lt) .
~ri5yć

_;naw...

_koły

.m_c:'Owa~

.i:.~.,:~;~,te.uimin~.
-;a!d~a.rJd 1'0.'
-'eDę'·· . ' ..
(~)\.Mmłer
At~•• IcK. PI'nDallst

,..,
II

wiec

'W

.zczególl1ośei

przeWielebnemu ducllowlelidwti.:

S'llllidk~fJ

b. k$II0!1llko1A'i

~wi WJt:ilykowOIkięmu. ks. llrailltQwi Tymi mlee kham!lp
i Popławskiemu. ! biętom: bdebskiemH;. Kl!M!7:.yf1sldcID.n.

tł&l.Jfiejl II ią4ł1otem
f'"prawiamlłlilcego
fab.ll t J. era. wypłaty
JOWY... W I:,rawie

b.

,rabl.

A11'!1::cbtuwi

!r4fl',... ...... '

01'11.2:

.Lutni'" Łódzkiej _ l?Odn!osł~ pienia reUgflnłl $!,ładamy z

,.Bóg

ppłać",.

Ił

rołłl~'nUuhv..

llł

ąż I synowle~

-- Dep••aa do

:pc,n.

~) DytUłol' Wydzh~.łm~ltGwł;a:ijto ..
!,ania. mislta. WokmytlilJdw qa;ą ·~~P1'~j..

--

.'.ym

wysłAł p.a. adre81l1m .min..;;ś\~wiH"
\lidepf:'lSZę, w której donosI o. e_$ł~1Ul,tk
G., ''ilODiłtrłlłf;jlltlh htdnoiei, poł:bal\Tłłnuijzlem'!lf~:c6w, i)l"811 gro.łbłfl pUfr ,v ..uJ., gracy ;flłłl.IIJ
(~b.tnik.6w, o Ke ale doatliDIl wf'-Hla

..... ul.k'w.

'.

..

... ' WłłlGla, 1d~ .fł.d~edł anł W~4

d.-".

.illków• uei'dają. prledtlłID
U.dlrtt.łcb
Ch."z~t~••

(x) }()al)y\~
Tow.
~"

. . ..

~

111).

Do JJU'IIldu.

Ba.rtezak 'c,rell!sa),

UWł.;! 'IN

Obecny prłłgram łeał$ .Lurt.mUitluje li' utuler krwD1cb obru!łoh ",ole
najwitk.uełG '. Wipółel.esuqo do.n:tuaDłit ,do..
Cr)

otl'lymuj,cy

fi

l:łHDUf&h.

- .•••k ..p.n••• ~.J.a

(x) .&dac

.l~tik&.Oa~

f. ł&'łIi'łtf6!etł'·~łoMÓ ~

~L a

\łf:':

.miodSł1C1ł.' aauozyłteli
IH.·zi.

w.lrłgl1

...---.

m.

~

....
(li)

Wczoraj aad98lł. dla
łód.~ kiC!go l~ wagonów W1g1a
\V

ci ',i óUllpoprndnith 4Qta~h

d};,'::yruu:1l

mqidrAtl1

łl.eH'P..iłto • ·.Plmi~tnłków C<llanowy".
Cahił ~łu," f~rm~ P:11~WOlt'.f .wy ...

kooperatywy

"

firmy tnnemlktog!'aftdtu.l~ obraa ma wi~e
PowodzełlJ~ ogromne, wnłanie sd ptlt'ł"
tuJe pi,Kua llalU'lcja BII~roi prlll dOfilka-v
aały RIp61 mnI7~u1..

~ N@..
{~r)

Wczoraj
mąki

dJ. Komitatn
nadszedł

rOldliałta
traołport

nowy
_kI lIuneryka'slde1, VI iloicł 88 W_011Ó".
ebl,:oa i

_.1,. --. P._.lllllluscn• • •ek.lay.je illa "'_.
(k)

Odełliał policji ł'tbkiej~ U6ry jul
rekwirnje w okolicznyCh pOe

1łd 2 tY/lodni

w1st3cb .'ot.
g.f:!łHl

ił niedostarQ.lOnego kMltyn ..
ŁOId-i IIciągnął prlynullSGwo

dla

. :'1iłlękt!z" Hoi6 &Ooła.

powiałacb laskim i
.erf1~§ldllll\t obeonle 1.1'16 prlyitąpU do prlEłm
'IM

··;J,t{p.;\8dz6Cfa. rekwilJ0J! "powiecie 1,l;)Iye:ibri.

Min. eprt\w WElW~ BIł~e!!łało cd~!]'uJrn
Itomieuu'ł\om bHłowym rOBporslld~"'lw~,. by
'~hd~e;tmiglle okamywaly referentom apro...
·,.iłiaeyjnym lltibelk" pe,m60 w kierunku

"""iil1Jswania fł1ł dIB odtr&fłllipcrtGlIVlUlia zboh
':3iiIo: stacji kolejowych i mhuJt" e~lem umfl~
:ziłłhvi~nia przewoził D~łeioncgo i n1ll1g~,Hl~g~)
·]t~z ltont-'Bgeolu Ib@Żi\. C41;)ŚÓ ~!!;Ji>~!i\1lml."

~;;j*'~;u;;.:g() ~rzeJ ł6111k~ pO!iej"J
,eBkoJj:Qznyeh ~boj~ jest

JUB

,toad.

równiei: balet

Wa1'Szaws~.i

gotują

napad na

Polskę"

W nieldórych punktach strate nie-

mieckie miały być cofnięte o jakie 20
do 30 kilometrów.
Ue w tych pogłoskach Jest. p!'~wdy
trudno skonsłafowal:. W katdym razie
wieuiomości

te .każą nam być .nieu$tan~
ilie . ostr;;.inymi i budzą przekonanle~ 11;
dobrpwch"'"e nkmcy przyz:.anego nam
OórneVo Ś ąsh:a nie maią 7:~m':J:ru oddać. Świadczy o tern nieustanna dewapolskich
i urzędów. a

p.

2:

PaUszewską

na c~ele..
W czwartek uKfite $ię po raz pierw..
szy w ł,odd nowa operetka KaU"muuJ ~m ..
g

tora słynDejCzardaszkl p. t.
Karnaw,du fi o VI

pośpieszny

Jodyjna .. K~;id:njclka
ca się zaWS%/a ni .. h",m"lr.. tn
po gościnnych wvstt'!pa~:b

ka dyr.

wiadomości .

Warszawa, 3 czerwca (tel.. wł.) Obiegają pogłoski Jakoby niemcy cofnęli się nieco od granicy Polski w oko ...
licy MysłoWic i Sosnowce.

Dziś o gódz.. 7"1'1. wieczorem zrUln8
Towarzystwo Operetkowe H. Czarneckie ..
go rozpoczyna
przedsta wień nie:,.,
zna. 11 mUl dotąd egzotyczną operetkę
PaUap. t. "Róża % Stamtndu. e z p. Lodą
Rogi6ską, primadonn, operetki lwowskiej,
VI foli gł6wnei~ W operetc.;: tej, która gra..
na będzie' wŁadzi w stylowej dekoracji.
wystąpi

budow~~ j.i~n"ł Od ul. Róź ~·~Z tli ~
t, ą.~
BabMy mają być lIdd,Ul9 pUadl'\;\)J!'H' .'l.

wywóz materjał6w do

zgodzi

łraktałua

W<1'Ał,r'!.,,~

na zmiany

li

zamorskie.

Dziennik dodaje.

te konłPPł'flł)MVCJ,e

dla Wdaona l pnypus~
te bn\ ostatni :tach owa mileHnle

hec podobnej karykatury swoich
adachetnieis'qch my§U.
.~i!i
ł!ntenła nie mota pr }łłó ani tr~
ani formy felO aktu. '"
Parisien
pisze. te propozycje w sprawie Ad" ...
tyhu. o której WUson ~oraj naradW.

się z delegatami południowo słowl~
sHmi są na najlepszej drodze do u~
czywistnienia.
.

OIEŁD1\
Wafs:mwa, 3 C!erwe~'
WItt. kup. t&l~.

6~

oblig. m ~ stot.
Wars:ll'. 1915/16

2.23.2 206

słot.

, Warsz. 1917. 100 m.
5% oHgacle baD. :dem"
za mks 100

listy zast. Ziem..
A i B.
......
4% listy zast.. ziem..

0,19.1

J)'/'J'f,

4~02.1

5% listy :ust In.. WarsI..
po 3000 i 1000"
4 1/ 2 '10 listy zas!. me
WSfSZ. 3000 i 1000
Rb.. carskie ił. 100

2.57.'
1.72

Ol

.. n 75.0

63,,5Q..25.00
52.15-52.90
245.00..246.00
trartzaKcjJ.

1j.1f2 %listy za~t. Ziem ..
A i B G" '"
215.50

5% istv zDat. m. W.raz.

203.00~25-5Q...204

1000 i 1000.. "

S'!:kola. polska 2-u klas.
Nr.. 15,.
Rodzki'!: i uczniowie, %łotyU na Poi
iY':ZkH:
1000 mk. (tysiąc) i 100.
rb. (~to). S:tma
po wyku}lleuiu asy.J
grllt przez Pa{u;two
b1'ć ViI całości fliej
2:yta na zal;)ierde blb!foh~ki s?:kolnej, kłó-'
i
neg(l kiewwnHtm

od

19f

1.54..9
190 laG
118.0()..111.00

Rb. dumskie po 1000
Korony
Franki
Dopełniono

200

owocną

pedagogictną

szkoły

.Biblioteki imienia
klegQ przy 2.. u

ma

prac,
obiec...

nosić

Miecsysł;1wa

KOłU«(;'

sZKcla

męs'~jei ~ t5 S ,
Opróc!Il: powy;i;SH'go
tOl'K' na ,-,kMb Narodowy: mC1neitą slrebrna

i}O\~,Ii\lIM!n

droth.s

skoro nie ~ftdza sią na tadn.

ra z uwagi fia wi'.;;hletnh\

letni do Gif:ctHlCU1!l:l:łI.
Bilety do nf!lłw~;ia d2:i3 do godz. 2.. ej
po połu w
godz. S-fili po

zwydęetwa. SOrł

rb. 11

da

10,,60, iwr.. lOJ trafików
mk. 3.45, kmin

24,

..... Ze Stow.

{xl Na
I ..

w
Vi

.

-- Z Pabjao.;ic.
(k) Mag l:IO'lt P"hj!llll!,\ pOElhMWH ~'"

BierneJ

Ba

~ld."!7kU.·

nende,

6% obUgacie m.

Ostatnie

iory ncrMalae"
akiej.

sapr~eezenta

A i B .......

1eałr,

37..

Nur.sd. dOlmwa 1njIla wehodai

i

iU8l1!nlk6w. .M&tinM nie chce pnypusP •
czat, jakoby rząd a~elaki mial na.
my~a terytorjalne ustępIBtwa na kOftty-

i

ItrAcie..

,,~.p.!,~ąeła . t \1i'1~Yijt:atn{tś~i, ~y"tąw1#_ .D!ł, ..
lQk~ ~m~gą iił ~Idflfis'tyłl!;o f,ierwilllon,due

POlił.Wm
'1.duQcioł18W

gWj'łl'l~U ~. . .~w...

Władysła.. Cieleeki z
Pe P. S. i B" (108zcayński '1 N. Z. R.
Trlułob radnych ~ydów ł 2 niew.o6w nie
.tl"~maU wcale prl61btawhHela VI m~,i",

Wojclscbowald

t_łntq l!IiłatQ stalowi Iła~ 0rrgbalne
anyd.lrieł.o lilaulwi:; nal.[lJ!1 .,••1'&'16 ,«wag,
na mh:1ttBoWlko wybluule ąlfięele na tle
baj.CA" h wiaeków włoskkh delt.oale
ll",d.attlilł;JłC8 cpr,· uvk t pi~kdoió ktalny
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!UBiy!bki IPa P. S., ławnicy K1!łimłen

h,wc}" ~ Dłe.ie'~ieh, do któraQ'o .t!:ęśó
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{) głoBóW, iaś 1 radnyoh. N. Z. R. watrzy..
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kwh

zefa Krajawakiego, liIekretarsa Jana Tesk.e.
abrbllika Józefa Lewandowskiego, goep"
darz !'t Feljk,§1ł Jakubowskiego, elllłonków

~~

~$:alie iłnłiltCwatłł1ł ,'pne,;; w(t~d:ll!a
B~prl~un dtWrowolnlęB UDiltll,

aie.-

'd'DOiOTOW_O bódz..

..o_riali:

rr~.}1~';łl~:.Y· fl1i. ~tłtejs.y·

ofłceto.ł~.1 ł'lłaier~~' rfłjJyi!ey,~

..... .z.;:f!iill*.~~~r4iu~k~_...O!lln=oJll.diu:;...

50' , _ . . .

~j.ofl'Ci.Ii".-

. (1')

Stow.

i

!!IRG b'"

wC::!Ior;!Ui~~,~!m

llIPtlŻ •.'""''''''''tHN~

1l/'ctY,Glłćtwem

p.

p pOW
wykonywa soHd!1j~ ~n;e~~i~bior
Siwo robót dekarskich j aSftiItowych

Jan

aoiń.sk..i J

Łódź, ul. Senatorska. Nt. 18 (dOlI! własny).

s:,~<d j. Piotrkowska
2.
li

102
7

egzaminy

wstępne rOipoczną

sili 10 czerwca o godz.

9-ej rano.

p O t

S T R A Z

S K

A

145
--=

KonstantYDOóJS 1&

KIno

:J.:)zi.s pre:D:l.jera..!
Po 4-ro 12tn;ej or"~i'wle PO raz
UJ' Łod;,d t Nowlt,
aepj41
głośnego 'awanturlliczego obrazu francuskiege
W 6-ciu \'delkich częjc~ach p. t,

"

J'

fi

A,

p~o"rE;~H j(;,!;t tVOOW.1m f~:t~etls5:i.tU fi'meffi lItW-!lmufllit%ym. i poi w~gtędem ienBaejł,
pneW:,'''l;:m r.Gwet ;~!F3:*·~\lł~$!<,iA~$. - 1. Bie~tI~ zo~tał f,}% -tr~el:;a!L 2. Jakub ID-§)est
!"ill!ftJi 3, Ot;tttn, ;.Oł~:ne\{~ .4. T.;·lh:1;me.n~ • 5" ralemr4~~ lame"i 6. W p:Ui<'czy wilka;
1. Ettit3'Z.I1ć wtfłziena:; 8. SmMlrtemy skM; 9. \~ ,ukp'!/!.

a

nr

UWAOA: Dalszy Cąi; t. j.
~eci1-' ti:\.;'o nie;rwJkł~o
obruu denH.ms,ri:W~nj bę;izie od w!orl!;t1l, tls'a 10 b. m.

1

prn~ra

Nad
T

1.. Polskc;.

!{raj:JN'a Kasa

potyczkowa, oraz jej jilje

'iD

i S()snor~.Icu;
Ban./f, Htlnd~o.7J)'y 'W Warsz," 'rJ}le, oraz Jego Oddziały
-w Łodzi i Sosnowcu.
Łodzi

2.

Bank Dyskontowy tva1"sz,,1/CJskł "(g Warszawie,
Bank H'uutiowy w Łodzi,
5. Bank Kupiecki Łódzki w Łodzi.
Na kWItach de~ ozytowych podane być n:uszą numery akcji, oraz
8.

4.

Im~

KulłllPy~

jeau gloi!

Sztuki i

prawdę, 8ł-o~ułąc

Skute.~ną,

oszc.r.ęduą

eiycaBfh
pomysf{1"1łą

i

nazwisko i adres wf'aścicLla.
Sosnowia dnia 2{) ·'fajt!. 1919 roku,.

z~p~wr;ić mo~e

f$kb.mę

jedynie

'ł

I

"

pŃw~ęcony unarodowIeniu

azyńsid,

l
liCYTACjE

II

<:)

L...

W

~

_lO
:=
~

Je

~..ł

~

e
:&

_.

Riiędq

c

~
~

<I-

I

f

I-

} nr.

nr. 10 -

t,B'~~!~~~!~o~.~~ ~W~~:~6 i I
Ir. J. Tel. al-Mw

azla",

łi!imt· fizycznym. chtil1ictfYtU. erektrotKhnłcznym O'f1oproyanyrnł fotograficz.

40

Ofyglmdoo amerył.eńdtie o.słriM

m~JftH*

,,6: i Ił e t t en
\,

l
ł

~kład Optyc:tno-Cbir~y z

CI

ul.

-

"l

s rwdnia

fif.

16 -

tJ"c""

lur;,tI'), utsm na.

godz" 12-4 pc pi:.llrtulniUlI

f'jtsl, ul. Si"ettnill nr. 4: -- :F f • tjY. 4: - ku ..
nr. :/3 - 2 s~~i,fJ, ul. Si:Jll ,i~wkś,\ nr. \}
ul, D"~iellAa nr. :tt - kS~ł, kred~ns, dn..

t.ódt~

e

f.rOOtlDS InleDFnny, ul. Półnoe"
- SZlifa} nr. 18 - lustro, ul.

pf,1rói~Ytl
~ Ld;iwJi,;l~

T
~. . . .BB. .~M~. .~. . . .~~. .~

południem:

Ul. \Vót!UDs;q nr. 2 - lustrc., ul. Z!>\71 ..;·izk~ nr. 49
stół, ul. p ·!!l'V 8 ul1lą 1U.45 B~ f f uL Ceg:eluiana
1 - 2 ;,:'edensy. obm.m, burk~, stót, , kras··ł.

fer

i

·. . . . . . . .

Spei:ii<A~iI~li:~

PiłZYMUSOytlE.

9-12 przed

BtrJ Rynek nr. fi -- s'z;f,l, IH'. 10
W
28 - ,;rl.:1e3 1,
~il'nB. ut O;trod, wa. Dr. 35

.."..

f

~""l!Il!l!!I1!lI~;tiJł

dnie

n~ ~r,,1

~

~

C2i'IIIHlrbk.

Mhłdzy

~

~

Adrel redakcji i admini5tracji: . \V8fłłza wa, Zórawia Ni 2.

5-go czerwca 1919 r.
odb,dą się iBst~p111ące licytacje za got6wkę:

i

*&0

o.C
...Q

Nad_łdJ

&h,ncwlą

~r:G p

Sala dft

.'Dziellł

" y DY:i,mnvs!{i,pp.:Vlarłow
Marja
Kyrnsk

CJJ n

ci t-łv i !oć~i~ie 46 mk", półraa~nie 23 ruk., kwartalnie 12 mk.,
en;;T
mi~~~@fln:e 4 rok. 50 fdU. Odthdelu1 ~eazyt 1 mit. 50 feD.

Cena .

I

".

dzielnicach.

BUJDO Arct.owa. dr. T.chlllłl
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