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TraJdał pokoJ· oWY. z Rumun]" '! jednakt.
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1!0ntrasty polsko-~ydowskie. wOleła
1ąc swe separatystyczne uroszczenia
w: czyn. Zapowiedź przyszłej wroglej d}a polskości; go~podarki swoJel
w gmlDl~ ~ydowslri$J- rozwin~li ,ut
naclonahś6ł w obszernymprogl"amie
w. k~6rym m6wią ~alsz?r,zeJ o .obro;
me lDs~e~e;sów naC)OnalHHiycznych ~,!"

jedynie z faktu przeJaz()il
przez rzek,.
"
Nie~1(3,v, Austro-Wę~ry, Bułgaria
Tur~ja J Rumunja mah\, prawo P9 S !Adania na Dunaju . paro'wo6w wó1en..
nych, kt6re mogą pływać z. prąde'm
at 110 morza, przeciwko prądowi aż
do g6rnEj granicy własnego pań-

~r:~~; ~t~~i~;::eg~Y~: ~,~I~~·l~

·81;.

z zaehowanlem
..eyeh
SprA'f1;O równouprawnienia· wY.
..
na nich tJI'aw prywatnyoh, na pań" znań zosł.rtło .posłanowlonem i~ w~l. dowoów l I~nych separatyst6w 'est
Onegdaj podpisany zORtn.ł irak.' stwa, n8hy~a)ąoe swe terytoria4
ność religijna w Rumliuji :r:ie mM;(~ bardPlo dla Interesów pOlSldch nie po,
lat pojrojowy pomtędzv' Niemoami l j Stroiły, za:",ier~!ąoa traktat, zrze- mieć ~adnego wpływu na stanowisko ,~ądane.
~ust~.o: Węgramj, BDłgar1 i Tu~elą './ fa ą sit:t. Wrla1emnIe zwrotu swyoh prawne mieszkańc6w, g16wnie zaś na
O nader niskim poziomie kultu...
Jedne} l Rumunją z' drugiej slony.
kos~t6w \'1l>jeDnyoh, t. zw~. wyd~tlrów ,Jcn prawa polltyozne i obywatelskh~. ralnym sfer nao10nalistycznych, lit..
. Strony. ,zawierające pokój są zae.- wOl e n,nycb pa pr0';Vadzente wOln:y~Oatatni< arty! uł z .
k ń'
wacldch świadozy fakt, i~ na droiz6
oy~o~ane ~y6 odtąd ze "sobą w po" Z r~CJj t },f<)UIOW8D18 szk6d wOJen... postanowienia. ~edł::~r:h ~::s~j~ k~ osiągnięoiu swyoh celów nie przelco,u J pr'l.y~1'lźnf.
Dyplomatyczne i ~;~lne rwa ą w mocy umowy spe- gospodarcze zostaną uregulowane b~eralłf!one ?"śr!Jdłr~oh, uciekająo
lcoIlsułarne' stosunlc::i zostana., nie..
. .
.
prze~ umowy dodatlrowo j o ile nie SIę nawe~ do u~ycla klj6w. rzucanIa
zwloczniepo raty1ik(\waniu traktatu
TerytJH"Ja l',,?muńelrJe, okupowIma ,została powziętą inna decyzja nabfo... krzesłami w przeciwnik6w i 1;., p. .
po kojowegoznowu . nawiązane.
VI" pl'~ez sUy z,broJne IDOClf.fStW sprzy- rą onemooyjednocz8Rnłe 2'i ' trakta.~
K~tdr "meeting" wyborozy ty.
~prawje df\pUSZozeniL.Jtbustronny~b m!erzonye,~ zostanązwr6cone w ter- . tem-poko14lwlm •. To samo: ~z .. dQwskl Dle obeJd~ijj si~
tt ki •
"~";C~i\lł' .
Jr.onsulów zostają '. zaF!t!~e~oneśpe. mmte~ który zostanłellstałoDY_ Pod .. ··} odnowj~nia' stosun1rÓ·w"· .'1 f!6~
claIne llmowy. .DemobllIzacja nrmH ozas
WOls.1i ON "unormowania kwestji
'. .
te
rumuńshiej nasf~pu'eniezwłocznje ~yU~~~~lnYQh Dle będZIe prz6noslla 6 nyoh ieywHnyeb ora!!: wymiany. jed- --po podpisaniu tralitatu i to w ten
'....
. · c 6 w i Internowanyoh
'Do...
spos6b,~8 z pośród dywizji 1 do' 10 . Po ratyfl~owan!u t.rak,tatu poko... kumenty ratyfjJracyjne matą by6
lrt6re obecnie znajdują się w. Besa: Jowegoadmimstrac.)8 CYWilna obsza.. .,ak Bajstybciej wymłenione'w WieW ubiegły wtorałc, pod przewod.
rab';, 2-ga dywizja.1azdy rumuńslriej rów olrupowanyoh ZOĘltanie znowu dniu.
nictwem d .. ra Ro~enblatta odbyło sft)
rz
pozostajo . lla stopie wojenł1e1 tak oddana wład~~m rumuńskim. Przy..
Ze strony niemje~fde1 traktat pos!edzenie
Rady miejskiej p 1
długo, a~ dzjęhi przeprowadzonym tern postenoVł lODO, te, . w myśl ~~- podpisali: sekr. stanu v. Kuehlman udZIale 39 radnych.
rzez arm1e sprzymierzone on
1
cv.ema rządu rumuńskIego, do ChWI- rzecz radca ta'n
f7
d '
Po zatwierdzeniu porz~dku obrad
.
_ ' , ,..erac om li opuszczenia teren6w ol{upowanyoh' ,..
1 ~ .v. uoerner, . ra.ca dr. Rosenblatt odczytał U~hw. dA Jro.
P. . .
mlhtarnym, przestanIe Jstnieć nie- do minlldel'J'um rumuńsl{jego be.dzie BmalDI,lstKe~~1i1.1t~Yn WKrJneg•. e.... , genterał-malor
v.
dla granic
d l
l' d
d 'k
'11'1
, U f O 'u
e e, . :,,:1 S rony au- misji organizacy,jnej
aldc.b. Pozostałe ośm dywizji mogą
e egowany . e. e? urz~ nI cyW! ny strjacłrie1: baron Bur!an z buł ar- tyczącej si~ zWJ;otu koszt6w szpital..
uJr,zymane w
w
UZ
OkUP$lCY1l61el j sIde1: pre7.es ministr6w,
nych.
8il.e polwjo we l.
Wszystlde inne od- ,rzą~er e ; oroun tcy~ate'lszczefg - nlinister skarbu Tonezew j generał
Według tej rezoluoU. zarząd)'
działY.,ru!lłu~sIde,. które podezas po- nie za wl e,e, pooz a 1 e egra po· Tantiłoff następnie poseł Kośtow i miast w ~ądaniu zwrotu kosztów
hOjunIe }ShlJały~ będą rozwiązane.- zostaną !1~do odwołania pod zarzą- prof. MHesticz, iako przedstawiciel szpitalnych od dozorów b6źnicznyeh
Rezerwiści aż do. cbwili zawarcia - dem W~Jskowym.
RumunIi pod pisał prezes ministr6w za czas od 1 styoznia do 1 kwietnia
powszechnego poh:01U ni.e mogą być
ImIgracja do obszarów okupowa'· MarghiIoman. minister spraw zagra- ~918 l. ma1ą za sobą prawo; nale~y
'pooiągani do ćwiczeń.. Posiadane, n~ch ma odby~ać się tylko w ~akje, . nicznych Arion, oraz ministrowie _ Jednak żądać zwrotu kosztów rzssJ{l~tklem zmnie)sze!lia, bądź rozwią. mJer~e, w jakle} rz~d rumuóskl za.. Papiniu i Burghele; pełnomoonikami ozonych od tych dozor6w tylko za
7.ania oddzialów, dZiała; Jwnie. wo~y bezpIeczy ut~zYIl?anle przyobodźoÓw Turoji byli: minister spraw zagrani- ubogich żydów, niestałyoh mieszkań"
I ,maŁer)a,ły, wojenne aż do za-yvaroia 'przez odpowlednl dowóz ,.artylmł6w cznych Messini bej, jak r6wnie~ 1z- o 6 w . .
.
pokOlu' powszechnego. będą oddane ży~?OŚolOwyoh z MołdawJllub Besa- zed pasza, oraz podsekretarz stanu
. Magistrat ID. Piotrkowa zako'tnu ..
do przechowania gł6wnemu dowódz- rabJ!.
,
do spraw zagranicznych RaohakHe-' Dłkował Związkowi miast prolekt
twu sprzymierzonyoh ar~ji w zajęPo ratyfiJrown:niu traktatu poko'" met bej.
-!3 anku Ratunkowego, który to . pro·
tych terytor)aoh RumunJl.
.1 0 wego wojska oJ{upaoyjne nie będą'
_
Jekt był odczytany n& sesji l!włet,
. Zdemobilizowane .wojs~a rumuń- _ju~doh:onywały rekwizycji. Prawo
niowt:j. Komisja o~ganizacyjna Z'Wh\3'
skle aż do opuszczenia zajętych te- dowÓdztwa naczelnego do rekwiro.
ku miast uznała, lŹ projekt m. Piotr.
rytorjÓw. rumuńskioh pozostają w wania zbo~a, roślin, st~ąozkowyoh,
żyDowskich. !r0wa nie ,jest nale~yoł~ opracowany
MbłdawJJ •. Do głównego dowÓdztwa pas7.y, wełny, bydła l mIęsa za rok
l że w obeone' formIe przechodzi
rumuńSkiego w MOldawji wstępuje 1918, jak równleż produkoji ropy
Wybory do gmin ~ydowslrioh w gra1!ioe urz60zywj~t.IIieniaJ ze wzgł~utloer sztabu generalnego państw ziemnej pozostaje jednaIe w swej mo- Kr6lestwie są w pełnym biegu. W d~ Jednak, ~e za~lera on myśl dosprzymierzonych ze sztabem. Rów- ey. .Pozatem rząd rumuński ma za- Warszawie ukońozono j~~ prz;vlmo- nl~s!ego znaczt:nt8., można ,mieć na"
Uleż i do głÓwnego dowództwa sprzy- dość uozynić prośbie dowództwa na- wanie deklaracji. Jak SIę dOWIadują . dZleJ~, te z idel te) b~dzle można
Ul ierzonycll wOJSk:
w okupowanych ozelnego o doJwnanie rel{wizycH na ~Iargon?wld, ~ybory w Łodzi rozpo- 8kor~~staćlP opracowawszy ją odpo.
te.t:ytorJach ~UUlunji wstfJP!li e olwer potrzeby armji okupaoyjnel.0dra.. czną. &ł~ dopIero po zu,Pełnem ukoń- wiednlO~. oraz prz;}stosowl.\wszy do
gZllt!.W, ,Jako 011c6r łącznikOWy. --: tylikacji traktatu pokojowego utl'zy- -czenlu wybor6w w stolicy.
potrzeb l warunków.
l~Ull1u!lskJe sBy .zDrOjUe . rzeCzne ..1 manie WOjsk ~kupacyjnych łącznie z
Tymozasem agitacja .przedwyPr6c2A tego. przewodniczący';' PC>·
1lI0 t!1i1tl aż do wYlasll1en!a Sl~ s.)'tuacll ,dokonywaneml ua ten cel rekwizy- borcza zar6wno u nas, jale l w War-f dał
do
WIadomości zebranyoh
f
w Be,~~raIJJi utr~yillU}ą oałlrOWlte swe. cjaml będą szły na koszt Rumunji.
sza wie - doszła do zenitu.
za,pros~6.nie
p~eZld)um .1{ad.y
(jalog~. i uzbroienia.
Zegluga na Dunaju zostanie na
Zwłaszcza nadzwyczaj ostra wal.. MIeJskIe) od kOmiS)1 orgamzu)ące j
_
Jeden z dalszych rozdział6w re- nowo. uregqlowana, w tym ce.lu Ru.. ka ~ary~owała sj~, mi~d3Y p~rt;ąmi ·W Ł~~ZI do .przYJ~C1a .udzla~u. !V ob ..
gului. znane jut ustępstwa tery tor- m~n)a zaw!z. z mocarstwamI "przy- n~elou~l!styczDeml (ludo.woaml j sjo-. ohodzle 100 ej ~OOZnlOY śuu.rol ge•.
jalne. Bulg rjaotrzymul. DobrudtQ mlerzoneml nowy. trakla.l. Rokowa" Dl.tarnl) a.•symll~loral:"l t. I. dotyeh H. p~ brow.JU.go, na co zebranI wya
'li lln)ą g17anic.zną do Dunaju, pomię- nla w teJ;spra~lejak na,.sz:rbciej roz- ozasowymi :vana~1 gminy. -Lu~ow ... razllt swą ,zgodę"
.
.
dzy Ujściem Strumy 00 morza Czar- począć Sl~ maJą;w Mona?bJum..Jako oy postawilI tuta} ~s~yst~o n~Jedną·
Z k?lel przystąplono do dalsze;
ne o i.lIana1elll' św. Jerzego. Grani- trwałe urządzen~e zostam~. utrzyma... kart~. aby uczynIĆ .na swolęm; i dyskUSJI n~~ Statutem k.asy choryoh
oa gzostałe wyr6wnaną na korzyś6 Dą nadal eur?p6)ska kom~sja dunaj.. wydr~e6~tal( potętną placówkl'2 ~YCł,a ., dla pracow.Dł.ków mieJskIch.
'
,
.A ustro-.Węgier,' przyczem nowa gra.. ska•. RumunJa gwara~tuJ~ okrętom ~ydows.lne~o:li pod wpływów a8yml\t~edług pro)ektll magistratu (pa"
nica 211ozyn8. się przJ: przeje!t~zie pozostałych stron, za~lera.Jących.: po- : latorsklch.J ort~dOksYlDYC,h.
ragraJ. 1) lIIbezpt~tua. pomoc1ekar ..
lwlejowyru. na zac.bo~zle .od wJety kóJ, s~o~odną ~omunll<aOJ~na ru~·
"9h~dz~ b?Wl~m o to, l~ .ludow ska. oraz zaSIłek plell1~in, w choroS~verln 'aż IJR połudnIe od Dadasu· ~uńs.kleJ CZf.jŚCI DunajU !li włącz~'" ty" J sJonlśol, zdobywszy tak trwały baoh,' połąc~onych z mezdoluośoi~
maJątek' państwowy l~a ods,tl\pionyct DJe~.przynal~~nych portów, i nl~ grunt, jakim Jestbezs~rzecznie gmi- do l)ra.cy~ udZil61ane 8~ ~o dnia wy..
terytorj'acll' rumuńs~lCh pr~eohod;c' ~ędZl" pOb)f>rać od okrętów :tycb,aul n~ żyd.ows~a" st~rać SIę .będą, wsze1- ,zdr~W16nta, nlet;1ł~!i.e) .ledn~Jr."nlfj
bez odszkodowania l b~z ole~arńw, lcb ładunków, ~adDyoh opłat, które klm! SiłamI l srodkaml zWl~kszaó w CIągU 2$ tygodnl. ZasIłek alczy siO
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§@.lt 1łOeJ\9q~ł\~,~j ~, ~\d~tihH\la' "
ą ..

gf"~f\Q~~fJflt co plt~;ylH'O l bql@cśpt~ lAąt

1\-,-1'
'
Milj ... d dQI-unia

n. "II,,;
IqQlot"'.',
'

BERLIM. ~ Jalr dqlHlIiłi agałlQb
Reutera, IlmfJr,y.ltański d&pSfhllllaąt

wnhlY załą~a.ł od Jron~'ftau Ifl'ad"'l1
w Bumie milją.rda dolad,w ll~ tn~dll<

,,~pamolot<iw 'lir Ąmf',,,yoft, opr6Cl
lls,ąnoW~1lł14~h 111t W tym 081u 6'0
~U ;opó,w 4o.łaró\łl~

,,

~,ęh"rY~ł!~, i!łJrlł.
B~lH,IN~~Z' nf\hrl"oęmn dQllos~a

~p ilTJ()J~RI

Ąnv,e\~flrf\"z

W,nł~~ PI3"

ap:~nfJH ReQl&rą !I,l~llaow.nv
w jednym z apgielFllcieh ~ars1!tat.ów
oltl'efowych włelki olrr"t handlowy er
motor~eh. elełcłr.ve~nYo~ ąd!l~o21le niebawem J)!SfWSZI\ p()dró~. (Jlrr~t ten,

"peRZY

gbudowany lll'!Jy

źastoBowłl.niu

syata-

mu, u":rwane~9
nil mnie's"yo}i

.u~ z powod~eniem
olt,~ł1Hdl oudł'iGJiJlern,

hułułlłU włlt,&),

nit Plwylde pUIHve8.

skieh, llOsiada 6,400' tonn pajemnóśoJ
i mO~e ?,il1błerać od 8 do 10 proC),

,z Piotrkowa.
pC)$led~E'nłu W"/i>
plottJrow:ękiego DelmHru lJO'

.• ' ,Na' dstlltnjem

d~'ełu

"j.lo.~gb

Uob1iltBłono,

n8st'lpu'łłt(łA

etaty 1unke'ona.r1us21Y:
'
DJa sekretarza prze~mflo?Jono 12 (1)0

','łrm-ol'ł,plus dodatek

dróty~n'8ny, 25

"flroe. DIn in~l1ektbrl ~m'nl1ego (lu, ,~t,r,.tó18) 8.łOO 'kor. plu~ 96 T>r{)~~do,,"
da.tel~ aro9:yznlany. D'ety
25' Jro'ron dziennie l>odmtaPl' obhl~dów, tu-

"O

diief; fUndusz

f1fl

Ułr~ym8nie

pary

koni, ewentmllnie fundus!3 DIl kupno
. lrł?nł~ ,Intynier b"dzie minł te same
w~run1tIJ co inspektor. Kasjer pohlern6 będ7jje 6.000' hor., Jrancelista, 4.800
.1'0'0", bucllBJterlra 3.600 kor. ursęd ...
,.,,1}iozlul 3.000 kor... wo~ny ~.060 kor..
, Na bstat~iem 'po~iedżenju piotr'"
Jtówskł&;Rady rnłejskie1 fili~dty ,tnę

,llymiradny Rlldnieki zawiadomił RR.,.;
,d~JJ!t roli, ptlWSł~ć w niedałekiej przyszłości nowy sad IlJ)f~lacyjny i'l 81,s"
6~łbą· W, Łolłzl Jub ,w Piotrkowie.
Piotrków istniał-dot4d Jako WyłĄDŻ-

, ~y, nieóIrtttł . ośrodek administracyjny•
. Ptlsiada on dosta'tecrtną ·HoŚó budowli
publłozny"b DIl pomieszDzenie tlrz~..
dćw, warunki tyoia są tu stosunko..

Wo

mu~łiwe..

Te wszysUde

vrzemawiaią. ~a

rzeniu

ośrodJrów

wzgl~dy

teru. aby Vrzy twoI
8dminisłtilo)i

slciej mieć na wzgłłłdtie

pol"
nasze mia-

sto. które ·be~, nichlllusiałoby upaś';.
'I'r~pObuHf rrderent :wys~anie memo..
r)ału o' nmi8szó~eni" sądu apelaoyJJ)~go w Piotrkowie..

Nt1WY l{ORJER ŁODZl[l lO mała 1918

l'bn

~
,1

'

ceptowaną I

Asąnlth zaznaczył nil wst«:!ple, 'ną. W tym' wypadku · ewakuao'a by"
Patron odrn-ywa rolfl naozeln,'
te cała Bpruva ~ w gruncie rzeczy łaby ;u~ nfemotJiwą. Z wyjątkiem nie dlatego, teby trzą~6 SfOwllmsz6·
do~6 prosta. - w pl'zewa~nej części kUku punktów,' wróg 'Prawie wsz~~ niem, 8. do glosu nie dopuszczać l'O~ ,
ro hi wratenłe nIeporozumienia. Po- dzie lu~ opanował dostfJP do mia... botnilrów, lecz dlate~6, te onf~st
~&tem mówca zaprzeczył,1akoby miał sta.
Da1wyratnielszym, lako kapłan ,1rabt}•
.•kiego.
zamiar. wyrazić rządowi brak zaufa...
,'";"T~~
lickJ.prżedsŁawicielem chrześ6,a~
nin, ~dy~, o ileby uwatał za sw6j
skiei organizacH, te w nim. sifl gk~~~
BUKAR.ESlIT, 10.V (w.) W związ.. obowlf\:zek wY1"atepie nieufności 0pia ten umiarkowAny 'P0stł}~ ld6regn'
fm z zawarciem pokoju bulrareszteń.. becnemu gabinetowi:"'- to miałby od..
'
'1este~my wielbicielami, przez nIego
F:Jdeg() - r?:ąd' rurnl1ńslri wydał ode- wagt} uczynió. ,to. w niedwuznacznej
,społeczeństwo nlerobotnicze nabieia
7.wę: do narodu treści następu'ąoei: formie. ~awląZUląc do listu gen.
Organ stowarzyszeń chrześćjań •. zaufania 'do warstwy robotnicze'., .
PolrM, . noszący miapo bułrareB~teń.. Maurice'a, Asqulth dodał, te autor skieh.PrAcownik Polski" na temat .--- Dzwoniąc tedy na potrzeb~ l)a"
A1riego~ zosf8ł 'Podpls9nY w dmu 8.. Jistu niezawodnie wlE'dział, te spl'a .. kierQwnictwa w stciwarzyszenlach za,. tron6w w stowarzyszeniu robotni.
mf\~a, o p:od.z. 12 w 'Południe•• Wszy- wa. tych rewelaoji stoi w 'Powa~;nej mieszcZIl szereg uwag, z ld6rych na'''' czem, nie zopomtna1my o ich pro. wi "',
'3tkle. lrwestle sporne, .jakle lstnj~łYspr~ecznośei z przepisami słutbowy- oiekawsze przytaczamy ponltej:
each - wJoepatl'onaob. Ci powinni
pomlędzy Rumunlą 8, patisłwamJ, z 'mi ł grozi ona jego całej przyszłości
.Ko.ł.de Stowarzyszenie Iratollekie' byó brani zar6wno z pośr6d kśi~ty.
łdórymi -pozostawała ona w wolnJe, wojskowel.
.
ma swoich patron6w czyliąpielrun6w. .jak i świeolrfeh """'- ozy robotnłk6\f.,"
zostały ureRu1owane. Stosunki n o r . . '
Pdronowie stowarzyszenia, 1akwie..
.
ID Blne z tern i mooarstwaml zosła.ną
Zmiana kup.u.
my, nale~ą do stanukapła~skiego.
czy inteligentów.
. ;
niebawem. wznowione, a Rumun,a
BUDAPESZT, 9.5. (w.) Na wczo..
Zadajemy sobie pytanie nadzwy"'~ W Poznańskiem są ,u~ ~ieepa.
zalmie obecnie stanowisko I§clsłej raJszbm posiedzeniu grupa Andras.- czajnel wagi, cho6 talde draźliwe: troni świeccy, robotnicy_ U nas to'
nentralno~cł..
sego, w slrład któreJ wchodzi 4 po- . Czy. ks. ks. patroni są potrzebni.w samo niech się rozwinie, tak, źeby
Plzeszkody~ stojące Da prze- sł~w, ()~wiadczyła, te występu1e ze Stowarzyszeniaoh robotników ,cbrze. motna Stowarzyszenie ot.worzyć z wi ..
szIrodzJe do s-pokojnego i pomyślne- zW1ą?lku partU rządowyoh, do które.. śćjońskicll?
.. ,
. cepatr~nemna czele, cho6by mie,sc~
go rozwoju naszego 'Pa,ńslwa, zostały ,go nale~a,ła dotyohoza,s.
. Odpowiedź nasza. brzmi: Są po- patrona miało j8.ki~ czas wakowaó.
osŁaŁecznle usunięte j RumunIa, ople" "Smiepć gen. Rennenkampfa. trzebni dla dwu wzg1ęd6w: dla lrib..
Zawsze zapamięta'my o oelu: caraląc, się. na swych niezmienionych .
WIEDEŃ. 9.5. (w.) Doniesienie l'ownictwa w Stovvarzyszeniaoh:DowO • .Iemrobot~ik6w 1est wyzwalaniesif!
J)rzez WOjnę ~stawacb konstytuoyJ- prywatne .Nordd. Allg. Ztg'" głosi, otwartyoh lub składnjącychsitl'z' w' duchu. chrześ61ańskim. RobotniIl
n!c~, przystąpI do leczenia ran, od.. ~e rosyjski gen. Rennenkampf został młodziety ;niewyrobionel,a powt6re, wyzwala się oświatą i samopomoca,.
mesIOnych w ciągu wolny.
zamordowany w. Taganrogu prz,ezsą -potrzebni dla kti'~"'1Ji :zwJerzchilićj
Artykulik sw6j .Prac. P." ,koń.. ,
1M .ppawie li.tu gen. MaoboJszewiJrów.
w Stowarzyszeniu rotwini~tem~ gdzie ozy. taIł: .
.
rlee'a.
Przed ewakuacją Ypepn.
ludzie. umieją praeowaó samo dziel..
"Ks. patron musi być w St-owa
L9 NDYN, 9.V .(w.)- Af5. R~ut6r~
GENEW A, 9.5. (w.) Dzisiejsze nie.
rzyszeniu, ale StowarzyS2lB nie mot~
donOSI, ~e . wc.zora] w .1zble D1~SZel doniesienie Ag. HAvasa 9.apowJada
W nield6ryeh Stowarzyszeniaoh rozpocząć practJ, ma1ąo tylko Jego
woba? szozelDJe. zapełnIonych Iót po- ,ryohłą 6wakuac,~ Ypern. Doniesie-' patron l1ozostawia członkom swobod~ zast~po~ - na wioepatrona."
9s}skl.ch, zabrał głos A,squith w spra· nie ·to wyrata obawę, telinjaOlyt- działania. ,Baozy onjGllO na ohrze...
. , .....,..
WIe hatu gon. Maurice n.
te-VormerzeJJe mote by6 prZAlwa· ś6jllński oha:-akter Stowarzyszenia.

!! dnJem UJ b .. m. naMera' mocy ,)1'awne1. Dosłowny tekst
tego t.raktatu zosłanie niebawem 0pnbHkowany..
Odezwa do naa-odu lIPumuń..

Zycie robotn,icze.

a

·

.
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:

Przedsiębiorstwo'

.

przewozowe

:

•• •
•! Przejazd Nr. 2. - - Pr-zelazd Nr. 2.
••
Zalatwianie przeprowadzek

OGŁOSZENIE.

Dyrektór II Polskiego Gimn. Filologioznego
~ Łodzi,

Placowa III ..... 13,

zawiadamIa niniejszym t że egz$miny wstępne do wszystkich klas (z wy·
jątkiem ósmej) odbędą. się przed wakacjami w dwueh terminach: 21, 2l"
i 23 ma.1a oraz 3,:4 i 5 czerW6a r. b. od godz. 9 rano.
Podania przyjmuJe kancelarja. Gimnazjum codziennie za wyjątkiem niedziel i świąt. od godz. 9 rano do 1 po poło
O

••
•: I

•

8

s

••

Specjalność:

,I.

3

zIiII&S

'.

w kraJ II i zagranicą oddziel-:

·:••••••••••••••••••••••••••••••••••
-'
.:
•

nymi wagonami, ,bez

•

'
ladowy~.~~{·anlallł

prz~-

od~yskują pierwotny kolor
Iły Pelamin".. Woda ta

•

przywraca naturalny kolor włosow, nie zawiera tłusz<.'zu ani osadu, nie brudzi .. przeto'
Ząda6 we wszystkich składaoh .
skóry.

.larząn Gnojeń~tle~o T-wa rOŻfGl. O~ZCI~[nOścjowe~o I K~rsy Ha~~low~
~:7~ad::~~ ::~:j ~~y: ~Xbę~~~: k:i:,ot;o;z.nl:~I~: ~tamsława lin IllS~ I8g~
poł, w f!lbryce, _W go 1. Johna przy Rr.gowskiet
Mg 140
l1
li'

gOlne Zebranie

na które uprzejmie zaprasza p.p.

Członł{ów.

Z~l'ząd.

I Wejście za okazeniem ksią:teczki człon-

a

W

kł

r. ..

d
'. 1
Y a Y na .' etnIe] gruple

Kancelarja otwarta codzien,nie od .61 pół - 8. i P, ół Wiecz.,

PlO. łrkowska

przy 'Wyaziale

Dobroczynności

Publicznej wfoizi

poszukuje dla 2:-ch' Domów Zdrowia,
jańskiego

l

chrześci ..

żydowskiego

Dr.teon 'Szayerowicz
po

powrocie z Rosji wzno ..
wił przyjęcia,

Choroby wewn~trzne i kobiece
'Godziny przyjęć od lQ'ej do 12 ej
poło do '''ej.

i od 4:-eJ po

Piotrkowska Ni 82.

2..ch lekarzy: ::::~!~::ClE:ie:

Lekarz-Dentysta

H- L·e W

Oferty piśmienne przyjmuje biuro k o m i t e t u,
P1·ljl'lrkowt<ika 96,.. do 25 maja r. b.
2
~

_

I "'"

t

~
U

Choroby zębów.l jamy us~ne1.
Przyjmuje od 10-2 i or! 4-7.

..

Piotrkowska .Ni 17.

· ., . ldy~ona stopnie
.ana nauc~yeieJ~a
wszystkich
przyspasabl.a

szkół średmch.

m~t.vka.

celujące do
Specjalność: język niemiecki

Ana.lfab~tów

:'ikiego, , niemIeckIego

klas
i mate-

,!,yucza w lrrótkim czasie pol,l arytmetyki
do buchalterjL',

.....-..__

gelJledykła 14 m . .-8.

==================::=====~

kusz

rka

dyplomem Oesarskiej Ak...
de!D ii n1edyoznei w Piotll"oqa:oo
dZle, praktykująca 20 Ia.t, przyjmu16, Dla pań przy'ezdn; osobny Tokal
.masaź~ Piotrkowska 132 m 14 _
11'

"WOr
nie farbuje, lecz'

Ę

,,~aść

"6"-.'.·'

,pO",_II

.- ·1

P lI"a HEBDY"

w słoikach na 1 - 3-12 ośób.1'fie

plami ,bielizny. ma przyjemny gapach. Ządać wszędzie. Skład główny
Tow.. Akc~ Fr. KarpińSki w
Warszawie Elektoralna lIJO .. 35
ł;.ódź.Lipiński 0l"':1I3_

"r.
l .... 'I'
"ogl-lu'-'Ckl- .
II

N! 157. .

kowsYdei.

~ Xomitef Opieki naa Dziećmi gruźliczemi.

S· IERZ

~tyciu

Szybko leczy' mydlana,

I

rozpoczną się 22 maja

ul.

.1

e

po

I
I

...

zagltbiła..

Marjanna Balon
pasz"
por\; niemIecki, wydany w Ło ~

'dM~Zl'~'jk~ł~'
~k~J'ó~--o 8.1 zy.
zef
pasg·
2i'l.gubił

C

port niemiecki. wydany. w Lo'
d=Zl~.~~~_ _ __
.

Choroby dzieci.
Przy'jIDUje od g. 3 do 5 p. p. P,:z:r~d~ief~i~o~ud f~:nb~jzao~~~
•

SIenkiewicza Nr. 37.
OGL()SZ~~IA DR08NElII

ty z podaniem ceny i adresu do
adm, .. N Kuri Ł6fhk II suh .. vok6i".
5ekr~tarz gm~nny pOSZUkuje

mło-

deJ i ener~ICzneJ gospodyni do
z~rządu domem. Zg;łas?Jać się Ustowdam Jóżwiak zagubił paszport me, Adres: P. Weigt. wieś i gmina
, niern1eeld, wydany W Łodzi.
Bneźno POMitll. Siel'ar!7,.
.
Akuszerka Marja· Kubicka., tlrzyJ~ SkradZIono legityma.cJę cULebową,
mnie ~intrkows lm ~ IQ!) -9
wy?a~ą dla. 3 osób:li 15 ucząst·
i'ar" daży 1sześeUożnv) dilsprze- ku na ImIę Tomasza .M.osienfarr8.,
dania Konstant.vnowc::ka.M 88. WdOWiec bezdzietny, obeznany' 21
CiecnOCinek, Pensjonat.1\. &0el~ktry(}z_n~m mo.torem poszuzenbaumowej otwa.rty od .lmaia kuje ..la)fle~okOI~lekza1ęeIa. Wjada:
w willi "Pod Sie.nkiewiczem", Kuch- mośe, w adm, pl!~ma 11011 "WrlowłM.
6it ozleclIlOy do sprJieda.nia
Ula. wykWintna. obfita.Oeny prZyN
stepne.
,
,10
Wiadomość~
Konstalltynow~
DWie maSl'iyny 838.t& oszklona i ska 49, Ostrowski
,skrzypce do sprzedĄui8.. Dłu- zaginęła ksiąieczka. reZ6rwlstlo r
p;a :Nil lI}, m. 3. '
wydana za M 720 na imię SeKooperatywa;, Wyzwolenie" po- ndndel RrauD zamieszkały' przy uL
szukuje sklepowego pj kaucją. J=a::"k..;;ó~ba;;..:.M=-F5.:...;..~~~~~~~
~ylko ruty~owani retleld3.nął mogą, Za.glnął dONÓd li! 207496-208769
SIę zgłasza.c.Oferty składae RiotrOddzla.łu I L6d~kieil;oWarslilaW!,OWC: kil ~Q2 Wyzw@le~::ł sld.ego ~kc1'Jne'ko' Towariystwa Po~
Meule różne mol.... ilOstllÓ na.lca. ły~'IM5.). l.at'lhoifola·]Ii 31.

A

WÓZ

~1:II!IIIII---______J_~;;;;::::=======~. Pioh'.itowska
.uiej po tłO,,..,;
2wJntęclu
magal'!i'y~u.3
::
......;._ _ _ _ _ _ _ _ _IIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIII_-_IIIIII
_ _ _ __.....
O.
..
V, Yda,,:c.a,. i=,re4.~li.tor-;-n.~p~PlYc, ~~~-._-~,..-----~ .. -:-~. .....:~ --...........-.- ,._~-c------~,~,
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