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: fen. za yi\ .faz: 1)11\ PO~ZUk:1jąC}il'h pracy 50 i H.o·;t·lmil\ćlty mIt l~. Ogłoszema zam;~iscowe 50 prvc. droi.ej. Of;!lQ3zenia zagramczna 2JJor
dr. tzeJ. Stt'ol~lca przed tekstem \'Ii leliŚCie ,'ta o~lo~zell podwJona na sześć łamów zt. tek~tem na 5 la:nQ », W u.~,{ście i przed tekstem
pn)'.tnl1jetn:9 O~łil::;Z:1nla
llckrologl t) lli.O La 1 2, 5 łamó;\'. Ąr tykuly bez Clznac.zen;a honorarjum U\t'3,:a Hedakcja za bez')h tne. i'Aożna za'.nal,'{1ia~ 'JUoz \\1ój'( rn ZGUi;,RZU u p. Lacha Kiosk
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sowdepią"
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to'

dnlal1p2Jz i7iernik~ •. -ale od czego! perfiJja"
bjqJls~e:""lkó.twvl\ ' .. i ' . . . . '. ,fi
',':, .,','!J~~~, •· ... I;stQpad~re . . poseł .' sowjecklw.' ..Ko-

wnieAxe 1:rod zazmit.zy'ftJObltnie,

;ąjąć!

że woisł~El rCYs~

Wilno z po·
wrotent
"
.'
.' ,'. 'Mahc wię;c.~'dtlm&:<:,p:0doisanego między
P~I~~J!ą a Rosją~l{hldW, ~z~~1ewni9nepO)a~~ie z
~tr;e!nybo'sj~ewF, '~'a;r1~l'k.wał Wald;,maras ,ptz~d
dniamI n~' !IJ1,p~~j~~~e~ iu Ligi, n3fQd6w , w
. . . n:~ ~\lJe OPOt R~~: '~s~ąńowłsko p}iZe(JN~łe,bf$cy ..
I

:t()j'~~m zarząd~enlQ~,L:igj,!,~jąc s:ę.wś,tydnW:ie
.. .. :z~parawan .~~'a$:!li .,.ptt~j pog; ó~kami i zajednak, miarami rządustl~'j'ecldeg,()..

wy"v0dy Je
. '. ,.' powf,nny
Sl\ul\) s:ę zwa • że ,Cf.łąp,?finka$IJ,V ,!!a.~ , '.
W~so:de niefił:yv 1 9 m a r vctne wy~tą"ieI11e . ' te.'
lest na IU4;!actwie, Olą<.:erilu wojy, pęt'ff~ prezen'anta T~rybiY wyw,/!rło ,na .deJeg,t8cnw
l tym pod)bnydl zaleta!. h c.!1aia (lerU U wy.. G ~newie bah:lzopiłeł< o;J"zystne wra*enjeiS.l()l~a,:,
\\(6w.bojo~ntl,6N gwii:ltdySałomi.JnJ.
łosię juinamj~j~(U z druzgocąeą~rytykąt i
Ne O lO też lU idzie.
to nieiyłKop't.siawiciela POlikftl.aclet.w~~ie.
Chcę pn:edewszysU(iem 1.8a~\centować §cf~ go. ale tlk~e
urf;hill,. prEt;.;esaLiatBour4łoł.
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Jolfe; POQltly:ftn.ł;eOD. choć W nieco

wanej'forrnie. daw niej s~eorzec.!zenie
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J..:;raw.. :.zagr. SJpfeha. miał,!o!~ iad('%~ć d~
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k~rzoll. że

~: . \Vll.RSZAVlA. 13 (Pt\T) \Vydzial praso
~~v min. spr. zagra kOlnunikui~. Ź;';: fzad lJol$'
;"Ski Oi:r,t; \'fila! notc z K v~H zloLoi1lt prz,;z Joffc

dl1ia 11 f.!rucillia b.r. na reCJ P.t"zC'WOd ..liczt\

!lo d~lcj;!acii pOlskleip. 1,;abskL,:.!40
·'t9puiacci:
l'JirliG~;t; Vffi ·na ~loc!o::!~ m.~~O

L:~ści

l'zndu pros~e

O tok.QnUlllikowlJnic f:d:aUowJ. l"z~c;t.vpo;;;poli"
tel l'VlSKieł co llastCP1.1ic: l)olo:lJuie WvhVQot
~~OUf.)\V OK1'CUU \VHna nic mu~ło
ze su'ony
~lt.~.l'.~.l{. pozostać bez UW~H!i. l'\zad mój iest
zmuszon.\' POdkl'cS1iĆ. ;to ~1~n• .4G.i.1~.)wski l.;;st

'ii' pozusLai~ 1!cncr:alcnr w polskiei slużi:.i:! i że
,nic 111ó,f.!iby on Pl"zeJsicwziąć dzialu{l wOlen:r
ny,eh b~.l aktywnego \vspóluzillhmia Polski.
.a w ~n('zcgólności po uz vs1.:::uniu pnJ.:5kich ma~

teriałów \voicnnvch. Odnośnie do takie!!o
współdziałania rzud 11lói posind.1. konkretne i
t.,'zupełnie bezsporne dane. \Vol&kt ~cn. ŻeHf1o::
. .•. wskiCf10 stanowia re~ul~rne oddziały polskiej

:arroii. W SWVln rozehnie z I ihv,l rzad polski
.'wzial na siebie obowi~lek datrzvmania rozel
"mu za ŻeligOW5kbgo i ten i uż wvraźnie pod~
kreslU i . bez te(!O Iliew~~tpli \Vv fakt podporzad
, kowania gen. Żeli.aowski~!!o rzado\vi polskie:r
··,mu. Rzad mói uważa sic przeto za uprawnio
ne~o do zwracania sic do rzadupolskie$.!o Z
";"agami (przedsta wicnianli) z powodu dzia~
';1):,; ~:.'~en. Żcligowskic!:!o i :)r~anizowania w
. i;'. 2posrednim pobli~u .1rani ~v Białorusio!!nis
kó:l nieodoowiedzialnei wojennY(:~h akcji awan
~~:;;ttlrniczei co stanowi shtle :liehezpleczeflstwo
dla spokoiu pobliskiei repubUki sowieckiei.
';i:Niebezpieczeilstwo owe zwieksx.l sic nadzwy
cza"inie dzieki temu. że ofie ialnie i:l den rzad
nie uważa sie za odpowi,~dzin.lne:.!o za \VSZys~
tko to co sie dzieje' w okrcf.!l.l okupacv;n::m
oddziałów f!en. ŻeH}!owskie~() cą czvni ten o~
j·krcir bardzo podobnem mie b,·.!em dla działaJl
bandy \vsprzeczn·)ści z ukbd-lnli znwartemi
"'Przez s:Jsiednie narody z rc,Pu1:1łikl sowi:>:'ka.
~~, Do \viaclomościmei!O rzadu dochodza iuż kon

Pobka b~azie m :cła swoje. ';
w Gdal'lsku i ufortyfikuje Neiat".
..'
ELborat S:Hln.1a wywołal b:1rdto n
wr:łżo;O et gdyż hl ak mu pod~tawpra~·ny2
którvch moe'lyby s:ę of)lr.eć i prilv.do;~.'
nif.b .. dzfe w Lidze rozpatrywa~.

krltne informacle o tern. że bunto'wnicv z
rozgromionych band Sa.\·d,nkow4l. Bałachowil'
. cza 1 innvch znaiduia schronicniz na t~r\'tor:;
iunl. ~cn. Żcli1!owskiCf!o. adzb daie sic im
moinoś~ orJ.!ó;utlizowanift sic w llowe oddziały
zbrojne i przv~oto'wuie napad na republikę
KRUCZKI LITE\VSKIE.
ro.~,:is~<l. TC~;ltoriu~n Zelig';\rS~b~o. l:st., tcm i .
.GENEV{A~ 1312, (EE) !-"iowictv ~n:tt~l,·'~:;"
n11 .... 1sC~}!l Z ~4\,aą wedl,!l!! wl,;l.ao.n9sc~ i')trL<\lUa od Llhvv, aby przestrzc!!a.ła :tU"'\"1.rtvcil \\'~
ł
nvch rozne. zV'I,vlolv. bUt~t).!l·Nardytsk!e przvbv ków Ul110WY i przeciwclział.l.ł.a W\·st..lPi~~1 ;1
Iv, Z ~repubh~ nadąultvclnch dn.la d? w?=l1Q$ \voisk obcych na. tvrvtoriUln lltcws~d~:n.
W1CUla \valkl przecl\vko m:)S~lnl praCUHlcel Ro i.
.
sU i rzadowi robotniczo:.lwtosc;ailskienlu. Rio'
F,,'\N BATr..AGLIl\ M,l\. BYć \VICE~
rac pod uwa~c ws~~zanv pow~r~ci ~cisły zwi~~
MIN I.3TR E !\'L
zek $1Cll. Żehgo~. .rSI,:lC~O z polskwml wl::tdz~.ml
..'Vnered" llotuie'pof1łoskc. iakobvwb.
'\'"0 :skowcmi mói rzad test z!Uvszonv zlożvć
na rzad polski odpo,viedzialnnść za szkode (łze 'Polskio aresztOWi:łhr rninistrow ukrai6~
iakD.bv poniosfv intcrc8V !."enubliki sowieckie i skich Nikorskie~o i Salikowskictro. Bliż;zvch.
na skutek działań lnrriacvch micisc na tervto szczCgó!tjw: udzie i za co mieli być oni aresz
riufll działal} 1!en. Żcli!!(),vskle!~o lub wychodzi towani ••\Voercd" nic oodaie.
Iv z te~o t~rytoriiJm. Rznd lT.tói r()wni~ż stQ:=
nowczo pfotestuic nrzcciwwvsfaniu do \V0~;.I
na oddziałó\v zbroinvch różnych na6stw cb:
D'
'k41:'
, k"Ga
d .
.. ł
c'l.tch wusłunvch tikobu :u\ t:'lccenie tak Z\Vr:.:
tw
ll::::n: .·eszyn 5. ł . po aJe sensacy;n, ;"
,
r.
wiadomo5ci
o'
POd,1fsiJnym
rzekol1o
tr
.!kttde~
nci Li~i n::trodów .t~~()
2\'ltia:d::1.l lJ!łl1stw nieus
l lOk
'. 1
Z· '~n'ń prze;! b31szew;k6w. ł C!echów i N i e:nc..6N. skiep:,
zna:1C.I1o pr7.CZ repu;) l, ... e :;OWi~CKn.
l:1\Vl ...:....
row81ym O. rl~cjw Polsce. Jeżeli Polska wzai.!tn 1Ił\.
sie tych oddziałó\v zbrofnVI~h nIewntplhvin
.
.
,
może slużvć dl~ 1}rzvaoto\v~lnh nowych d?:iu:.l Z~~łębie Cesz~Ilskieł to w myśl tego trckutu"
łań wroRich przeciwko republice sowi:~t6~~·.
~szysik:e trzy 5prZjm:crzone ze SObą państwa'
\Vob~c te2:o. że za ,vszystk.::> to en sle dz~c~c
cbowązane 5ą w)stą1ić przeciw niej jedr.o4·ześ·.
n~ wvmienioncm tcrvt'Jrium \v chwili ohccl nie. DL e:-mil{ ::rzyU.1cza na potwierdzenie. Il'Qi!a·
neiodnowiac{a faktvcznict!en. Żclh!o\vski~~ nej wiadoin0Śd zdania leacera so.:ja!ist6w cz.es.~
rzad R.S.F.S.R. ·w Illvśl \vvżei wsk~zanvch mo kich dr. Smcrab~ 1(161Y oświadczył, żeRo~ja:
tV"wVóv·t lest zmuszony ()ch"t[)wictłzialność całko sO\V. przyrzehł,l dać zbrojną pomoc ClechQm W
wita złożyć na rzad poh;ki i wszelka Vtrng~ wiJlce przec,w Polakom~ Bolszewicy zamierzają
dzh!f.:Jln'"'ść przeciwko retmbHce sO'wicckiei
ć
f
k
i
prze(ł~1d')'ran~. z
t"3rvtorlmn okuPftcvinc;1o poJobno wstrzym~ . raty lt\ację tra ta.turyslt e,
~cn. Żclk~(nvsl:ie~" bcy:Lde wskufekte<!o rozna ," go, aby nap;iść na Polskę n:t wiosnt: przY:iZłe.
trv-tgal ~nkn t·t··,rc]alnośćprzcz l'ztld polski prze ~o roku. liL:ząc n ~ pomoc Niemiec. ·kt6reobie~
. k R ••
SF SR
cały d )srarczyć
mat~rjał6w wa.lęnnych. za. ki.1k(:.
Cl\V"O
~
Ó
. .
Prosze nrzvlac p:1nie n'!"7.ewl')(tnic"'~~v za rniljarll w mlrek.
.'
. ~".'Tnicnic pełnello me~o szac~nku podpisane) , ~1~ll'N'I·"
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POLITYKA i\l\'iER1U<I,
.:~!:~.
ł:JE':~!;:J.ORK. 1312' (EE) Czlon,tc rzaCIu"ll

": ·:t·"fi'·

'rcpubhkUllsla3f.!o l.tcnrpt?aznaczvl.ia rzad =
amerykański po\vh1:ien przystąpić h::Xż· dO·ll~
·1_
'h' ~11· ' ł. • ." ·'U"t. . ,lo
•

'. •;4.

~fl:~;~9~~·~~;~:;,~n~{)~y~~.;;,~.:r

•

.'.

!

.••..
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'~' ',~~~~n~~~"~yR~c,(.łf1tfl!~,ri
łl.wvdanlJ.\f'Cza+s.ie·:'~OiJ:tY
d

P.9.. ;. ,.rfv .t'.: 1l1i~*a- ~
nt:owi:;

. . . ·~I~OIew~.. ~ Wilsonowi.
ii,:~
nez bronzu zni:sz;czObeS41.lpełQle.
wybu.. gr. pr:zyc~ę~ pf:cer n:emteckJ s~r~ehł kładąc Oll-.
TRZESIENIE ZIE1\,r"C'W ALB'A'N"n .
'"
była. tak siłną.te, ,,<domach przy pla.cu na.
cera angielskIego trupem na m:eJscu..
..
ł
lWU
' .... '
. ' "....
trym stały pomniki szyby uolden powypada~
PROTEST RADY LUDOvVEJ..
PARYŻ. 12. (P...Ą.T) Jgkdonosz,ą, zWa.~
Pisma niemieckie przYJisuą winę polakom
BYTOl\l. 13 12 (EE) Ruda IUGO'Wll polska- lony do rzymskiego .,11. Tempo'" 1izesienie ~
Ul

. .

)ViZ··;4;;'J,if.":~~"""·

wszelk!egoprawdopadobieństwa uczy ...
komun ści dla wywoł~nja rozrud16w NiEm~,#;·,i)l;;i':':';";~"" na' dziś' wiecz6r zapowiadali pogr<"h1 jako
Zt::l[U)llC za zniszcz~ne pomniki .. Władze koalicyj,.
ne peczyniły odpowiednIe zarządzenia. Już po
niu krążyły po ulic.ch tan~j francusl\ie.

ab6j-,two o'jcul! ••' .ugie!skiegn..
Bytom J3 (PA:l) VI

soblłtę

wvstosowała protest nrzechvko !!łosowaa.iu

zielni

0==

'wvrzadziło

straszna spustoszenia" vi .

sób. urodZOnyc:l na Ślasku. ,1.. tam nieprzebv- wszystkich mieisco\vościg~h 'v okresu "P:euel, y
waiacvcll. na t.: ~ nodst:n.vie iż will.domenl lest leni. Jv1iastcczko Tcpeleni zna:iduie sie c~łe)
że. urodzili sie~,a Śln.sku. a niema zadnych da w !!ruzach. :rtzvt~m 200 !:1sób poniosło śrni~r6)
nych na. to. ż,~ żvia ieszcze.
na mieiscu. .Wstrz4. snienhl podziemne trw""'.}
ia w dalszym cia~u.

..

.

.:;~

SPISEK ,.~BIAŁYCH'~ N. A WEGRZEm-'..,.:
.
BUDAPESZT. 13 12 (E E) D~iennikitu.)
teisze douoszn. Ze śled.ztwoprow'.adzone . na',

SL.i\SK PRZECI\VKO BERTRAMO\VI.
BYTOl\'1. 1312 (EE) Na cnłvm ~lą.sku
·odbvłv sie wiece protestujnce przeciwko ger-

wieczorem w· manizacvinei polityce biskupa Bertrama~

v,!, e1!rz~eh

białych.

!vykaz~ąv s~ln1J().tt{ani~R.cie spJsJ{q'

l{torzv zhterab

SlC l OrganlZowa1114f

ko członk()wiQwloskiei p.artii socialistvcznet.,i
FIUMENIEZADOWOLONE ~ D'ANUN~

No

.1:41 .po8 I edzenie,delegacj
tt~.s~(o •.pol.iiej.
Od r k

'Wl
'

minister koleji.

\1" '. (

.rstav._ 'S~12 'wIr

:\

Podsekretanem

l... Riy.M.A2.(P.z~ .;n.Tem1)()·ldó~psł!
z Rieki•. i;;z niezac1avtol&ulc .,mi~~~l?ów
m~gtazwoisk'.D'Anllnzia: \:v~r1ł~bl~..~alężv

aXs.' o~esl',,)
St,anta .wmh1 i ;?terstwbeko:ei zos!ał iniyńłerE,. o,eze~W4ćllowaznvcl1kom~tikacii;:,.;])f~pn"
VlARSZA'vJ!\ 13. '... ,' II •. DziśedbYło. slętu Lands~erg.. Stfl:no\Vi$ko. ministra ł<oIeipo Barttuziooświadczvł, ze ,podzadn~~~,J)()~t:~m,.nio)
posiedzenie .del'egacłi ttie~sko .•połśkiej, objął i n'ty nler ]~~ińs!dtktóry p'r~:ow~ł od ~7 ~a traktatu 'wRapaUo,~, . c.'
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prO'i\'adl;,ne, a:~ do o~ią~~niG~l~ S:\UII.,U p(~: 1:!dvż cały zapas zboża lare~o z CzeSCHl I}l? I'aczki za t ldio1,ra:n 10 m, z I ;) kil.) l::> ma:'~;'f~ n .stepUjtj:'ych form Ilnoscl, aJ}' Wy kłUCz~,.czniszczonvch bedzie przydzidollV na v\tschoa. re!(, 7a 1O ~;iI;)2.5 marel\, Z' l l\.·~de dlI5Z:'~ 1.0
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lTit:ntów, oraz WiHi1czania dl) meS!.f(aIl pry\,\iat..
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e.g.{) pise;nn.::,.fZo
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· W razie p~)trzeby l.;si~f!i handlowe i !ai)i~ wa wielka ilość doniesień o przekraczaniu
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I\anowią dowód obrotu towarów i włJśclwcgo niesę. aby z~robić na kary za prze!h oczenia
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uiawu.ęniJ cen.
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Opfata;;adepesze mieiscowe i zamiei~co..
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. ~1 KomlsJl powszechnego. ~auczanla •. roz·
.
°tosżtowały trzy razy droźej i w opłacIe zas·a.; .wazaJąc spra~y 0: nl~dopełmenIe ObOWlązl~u
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.'Zpo~ocl.u.nadchodzacycil świąt. nie za.. rym s:(o{lczyło 1-1- latżyda i gdyż wiek sz.kolny nizacja odbywać si~ na l(osz:t 'i,bś~iclela konia
etnie ·od zwykłych tan~6INbę(Ją .odbywały $ię dzieckakoń::zy sj~ d@ liero w.... czerwcu danego
łi Łodzi targi dodatkowe w ciniacll 20.2l i23 . roku szkolnęgd,w którym dzIecko ukoń;zyło
- Rozbiór1cadomów..
~. m.: . .
14 lat. życia..
a) Delegacja budowlan~przy magi3trad e
" ....;.. Rillnd,. w .prawle cen, maksymalnych..
-Gratyfikacja dlanas,;ych· szkół pow8zecb.. zakwalifikowała do rozbi6rki dwa d.1my. dN....•).1.1. ..".roo· d·.• tS' b. m'
lI.odz. 5·· do'. połud.. nyoh.
...
.'.
wniane, groź'lce zawaleniem: 1)1.. Br,anJla, prtY
•
~ '"
v J>
ul. Kwiatkowsldego Nr. 12; i 2) S~amsła\lla fo'I:'II5a1l Rad1Miejski~4Qdb~d%iesi~ wsp6lnl
a) W mYślp@lecenia'rnlnisterjum 'oś\viaty maszews!dego ul. Tepera. Nr. 9.
f'.~iedzłnie przedstawicieUkooperatyw izarzą..
wszyscy riaucl.yciele szkór pQwszechny<:h d•
.4u komitetu samop.mocy społecznei spozyw... 1.500 miesięczme ł będą· mleli· wypłacony. zasiłek
~ Kary na paskarzy.
~5ó;y{hc:,as rozo.

,; .. r'hl cen na
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min. aprw", Tza,:ii co do
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'WSl,:sU~ie SJfZ2dnvane towa ..
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TYLKO

cjft si~ j'\lI'dz;t-I 3.
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d) 2iJ r!,ram. wagI
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to~zi z udziałem przedstawicieli . władz

Wspraw1e' cen maksymalnych. Przy WejścIu
r"mai·ne b~dą leJitymlcje.
- Ecba burzliwego w:etu.

na ubranie"

.

~Stan zdrowołnnśQi

k) Urząf w.alki z lichwą skazał. wczorł
b' A
L'b
Wolb.or·
' nas ępujące Qsoylfona .. ! ermana z ". .

.

miasta.'

.

.
.
'.
. ' .skięj2.J .Zą, ~Q,że W skl,epieprzy StarymRYrt~U
a)Stan samtarnYMlszego miasta naogół 14 sprzewawat świecę po 28 ml<. za funt, f!dy
p!zed,stawia się gorzej "ii ~o Y' u~i;gł~~ł1 mi e.. cena maksy:nalna: o)owiązY't\l~ła .•yJk~· 18 m,lv
sląca~h,1 to z powodu ,sIlneJ .ep~Uemjl tyf~sU nazapł1ceOle,grzywny w sumle: mk •. l;),qOO~U~

a) Na skutek wiecu, kt6ry odbył sfę w nie
łt<".h: b. w sali rady: mielskie,i .zinic}atywy ~o; ,brzus:nego. . clerv.onkl. i pł.omcy., Śm~er..
lhltetu samopomocy,spełeca:neJ spoz,'y'wcÓ..v·) \l, teiność 'przy $zk~rłalym~
była
wYJ,tkowo
~wją%kut d~iałal~oścj" tegoż .komitetu.zwr6c,i" l duża 29 ł 3 pre"
•

o

t···· . .

o

6łyg')dni aresztuMajera Bląjwajsa,/ z .Kan:;taołY·
nOWskiei 20 za nieu1awnienie cell na
3,OOJ ~k.
IUJ 20dnia,r. Ndslę:>nie ukarano po 1,000 111k.
lub po tygodniu aresztu: rżeznii\a Roberta Em,c.

I

ł~ się do R~e:ł,i~kJego delegaCJa,. Sk'lda}ąca S1f~
,•
. .
'~pnedstawICleh koope!atyw ~... dt~lch I. prze..
- MIljonkary grozI fydom~
mingerl z Sienkiewi.~za48łza sprzedaż sadł~P~
V9iyłapostuJaty w mysi zyczen klerowDlkÓw.
k) Wobec ustanowi!nia 'cen maksym31nych ct~ach . w~g6ro vanych, . Eugienjusza . • BN'u~~:a
·'I'.~" .. ~o Ucbwały l'laj,tr9w plakaraldch.
' prle~Kom:s:ę Aprowizacyjną miejską, n:etnh.:y . skl~gO z MIIsz~ Sg • .r.a pa~ek sa;:h aryn~.,. .:;)~ d.
"
.
'..
,
.
ł6Jzcy posta!lewIli zwohć zabranie w gosp'od~i" 'Wemherj5a z Plotrk9wsklej' . 33'zawyplck: ",S), j
;:~~:~!;!:;':;.•~Wczor.,.j. w ponieciziałek ,o 4 PO połud- cechowej celem uchwalenia z~jorowe20 strajku k iegqciasta, .. Teofd~ Wein tf.)ldaz Brz~zJn5.k'Je
~mt.·,.1U... i\ •.,.;,. ,.J.• kaJU przy Ul.... PO.dłeśnel]t l, Odb}łt2) a własciwie. leMatu. zmierzarąc w . ten sposób , 74, l Zy,gmuntl HenochazOLutomierSkie! ,3*t 4:
jl~tJł,łAł ~ebranłe maj:)tr6w cechupiekar3kie.. dCl uchylt-ma cen maksymalnych. Gdyby ten za- ~,pa3ekchlebemł\VolfaTaub! z ZachodnIej ... ~!:
'io~ą$t~ułaiących własnezukłady w Łodzi. Pre.. ll'!;ar przyszedł do S!{ut!\u. w6wc'zasUrląd wal .. ! za'spckuIJ(jęm:łnufi:łkntrąt:A:nlela·z.,B,·~e~łll· ,
,!', .. ', .• d~~cedlU p, l(azimUSrz Q,a.llńskiv,e- ~l 2; hchwą zastosuje artykuł. us;'awy. Wzbrania~ s!dej 2.ł" Abl"a,m:ł Ber1i[l~~fego . teR1.go,vsk letq6!
łłuIYQl1'~fł(!)\Vibł~ycbcen maksymalnych, należy Hey zmowy z celem ogrtHlhz~ma ",yrQbu art y.. M03zkala'he z Za vVad1.klejJ 7, .Antoni~~O .4,
polłier~!c:',"',:f)?l 'ma~łfi ~a4 fUIH~Wy. b~chenek ~ułuvv pierwszej potrzeby, PQdkarą mi:jona m:{. sia \azP{t~j izd 70. za, S2 e1{ulacię z iemnia'{811!'t
",tbJeva.'. '. "~l.,i~zasem przy terazmeJszIJ kalku.. l p6traku włęz1enia na . l(aŻdei!o z. c,z,bnkóN Gltł~ \\ a;nberg z ł(elDach~ .3) za s pekulacJ~
jlcji tacie",
'~:Ipiekarninie jest w mot· z'!1 0w y.. Oodnym za~~lczenia jC5t fakt,.Jż rzeź- mą'(.ą, EU.f\nj:;.WL:rnicką z Andp:eJa 9. '1.8 llcnJU>sc:l sprled~«,~bJ;~t I. taniej nit po 110 ma.. ",~y, pro.~ad~ący rzeznakrańcachm'asta P'}.
::,.łt!.n.wrJ5z::ie'G:3rSWn.i iH .~n1aB~r·
lek ,,;11. 4 funty. ą~, " l~nejdy:sku;;,il zapadłJre. śrQdubol~zeJ ludnosci. cea waJ<symalnych ,,'
mana
Staro Z ~rleW~:\iej 9.za łkg~ve .,hletolucja. iż it1denz
'lrowlli,ttHUSKich nie b~, prz~kr~Cz)ą, 7.aś(.;eny .o0~nosz'ł 14l:e~di':f IG. bem~'
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Obraz A~encjł kTt'łem~rt~1tafkineł <rłCO~SOłł W ęĄ"r~1'~\\vie.
Pocztl1el<; o ~.. 5 w s:>b;;)&., i Rie4óe!r: tO g. J. t o ~h .:11 $ll H f) J.
....... """"".-- S.lia. dcbne .gf2~w nł. -
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pocztowym "c-~łNflnil pOIW..
ziemi ŁomżyńsJdej tapr.wad1on,
slJiba telegralc al i hdefoniczna.

Przy

ufzęd:de

Oltroł~<:kiego.

.iasta~a

wr """""

PREZES DYHEKCjl POCZT

Eksped~cia pnś'leszna w wagonach zbiorf)wvch ..
Aby ułatwić rrlts}łj, ~ toy.arów z Łodzi do ?ozna:1ia zoraanb:owaUśmy spt'c a,'ną es\pedycj~' pośp:eszną
\Ve wtotki i p'ątki \\ys'}Lmy z Ł'Jdzi do POzrlloła wagony

i TELEORAFÓ\4
łnzlt:tief'A ZAJ3~E~,

zbiorowe

k()~wojowane przez naszych urzędnhów.
' W o b f C tegodo$tarc:zaćrnożemy towarów do Poznania
tefltln:e dwóch dni. Na życzenie udzielamy zBIic;zei'"

towarowa

VI

KaJfskieg,d,) (lr~nd H3łehizoStał" ygtf&11Jt1y do:rotk;t~.~·'
roy ponfel, l8Wiera!l}cy: papiery hanjl.lwe", n:e mJjącetaj...
l\ęl" wartoś.ci dta znalazcy.
. Uczc'wy zna1azcaraczy zwr6clćzawartbść portfeł{'
7~ powyższą nagi oJ~ do Grand H Jtelu do 'portjera;
5940 t

1~120

Instruenty ..uzyczns

wszelkiego t_Grau
rt,eru', . tlO . dobr%e ł fachowo ... Atfredłi Le•.I"ga,
••• roł22 nąSKład% e wieHd wybór nOW)tcłl i ~tar\'łJ
'i.nsJrumen1C$w po cenach nl?kic:h
3362-2
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dwa mb'tQtyna branzynę ltlb· z~łu ~oLtnią pr:a'\tyką f.re...
r0l'ę,wsiłę . od 10-12 ko- erenciHmi. P05l,ukufe'.za<ę':..:
nf~.Or~rtv W rai ~ ce '1ą pro cia',07erty' podUt t "N. W. ~'w
się- $ktarłaE w' a im. R.Jzwo" admi.ni.,tracjl···.Roz W~,-UH,
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z cyklu pre1.el\cj

JELLEN

K
B'f{'N

uJ. Cegielniana Nr

{~,

18)

AGATELAU

ilt;,,§

. ącztn
,,?ybór, w~zyst f"

.

dy\t1(llly

dykta 19 sklep Weinreich.
•
1~4G5-27
Meble'z 3.ch po~mi spr ż edl'iii7

Piotrkowska HsO-9.
12529-5
łIIQfł:asclnY gliiaranCJa . za ZłOto
· .1
' d om VI ceme
. 4"0,,6')0
- -.._.. ~1 L KUPle
ty
1.
{I"
.,'"
~ Ote
."
k olez. j. lCl, ze(iar
i'>
SlAC" bez pośredni 'tw
tanieJ sprzedaje. ~klep Pcl~. . " J
"
>;
/'l • . .! r
Jan r.l.t\cek, Brzezi11ska lO . ty pod •• lal. t\ •
129')O~
. -"
----,..
sklepie 1cklaJ 117.
re,p,er.ac.
W
.
~.
!
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N"'l'tar'lS"1_e
~r6.·Po
9
j"
-l 1
_
u
L..i
._:..;...._ _~_ _ _;.........;..,D ...-~ij.::.ił.:',. .Naj\\)iększ,V wybór!
Syplainie, Jadalnie, gabinety.
kuchnie pojedyńcze szafj, biur
e .

BLE

ka, sto-ty, lói.ka. Itrz;:~sła, otoma
ny ł. szes~ł'
ągl da spania, Ol'll.%
. materace poleca: Chrześcijnń, ska Skradt1lcam~błi pod firmł\:
J1\RMl1JŁl( ŁÓDZKI" Piotr-

kowska N.
f ront.'

M

44~

plerwize

a~ r6,tne dl?ffiV do

wladomośc

1\lrreda ~irauch!'\ Dzie-lna

12. ..!~~V.!!!-2~r~.!~J::~~~!~~~!~. ~.,

ul.

&

Kasa ~zynr.a od 12- 2 i od
godzlłly 4 po po: uduiu

··. uruje·
meble. glłrderobę bieli...
zn~. futra,
nlcszyny
K
do sz)'cia płaci najlepiej BenaiI

tt

T~atł

(\Al 2machu teatru "S:;all
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dczyt

i·: ,...

gruuma 1 ... r .~~.;,".,.• i'/:
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A'

·Jł·, ki i bony otrz"ma,'ą
I\OrZY.:..tne
J
T,osad", M!·et',"s7.cJr7,)l'
•.,
~.,
d~~ bIUro Peda:!;O)!lCZ le Lud,..
f

W1nskieJ

sprzedf:nTa

PrzędL.alniana

piotr,,,o.dska
109..
• 'w

_.
-

129'"L?...;...14

AA

Na gWiazdl{', hnia wy"';
• • przeda.ż domowego pIu't"
tna
włościańskiego lndo'..\lcgo

(\\'id,?:cwsk.ie.i manuf.;ak,turv). Sile
ó
"
r Wl{~. caJgJ~ kolumb.leo, trykoty
szewIoty l dużo innych mlterja.
lów Ktliflskiego .40m. 10 II p.
ronto

12951-15

dę, plerws4or7~dne

bloro Peda...

Ludwińskięj,

Piotr'Jeo"
12981-3

I6

l b

61

iiilska P.iotrko'.\'ska

ld:dn:"'2~
9

8

1l i fJzJer.
l' '
1:'9
'50 - 1
..
.
'Li" O!{i~!·nen·ty
---... -.. _ Z"!guhln~lll
..u
rrM
Inteiirl.. en. tna nanienk" t),"o'szuk
u łUl!=l v
;.Ii
y
....
'-'
\tI}'chowa\tlczyni.
U..i~Rosmst':l
"'1 ..I Jec.l;'':'C
"./'fJ··~" ł"!tltl'ko
felje
t,v posady
do RozwoJ'u
l}od .. W'.l ero.'
.
." IJ •
I
\'\IawczYni".

i'~

t 2D53" 2

ska 121 za0,ub.ta
pasz.p.,rl
d

potrzebni ZJI}]lll Ślllsoi:źe-ii7t n emiecld wyd. Lo .t1. 1286S _ 2.
rnontol.\1anie tr'sns11lsji i c h l o '
. l
a Kl)lfl::;l.'.!.l\ntnlll l-)rzęd.z '.11a:HI
Pc::Y do t~rmmu. Leśna a2.
3d zf:l[.luhJ paszport nieti.łeckl
.
120i2 -ll
•
8
•
,18M"" .... wyd. V' ·Łodzi.
_!.2..8L.:'-'~_
L

DZlewcZY\la do lm\.!lllli .. rl."steara
cji pOLrzeb.1Q Dzielna 38.
12BU-o

.._..... _.

--

~aJJrysialWWl Józefowi ~Krudzio
~~ no l\artę r,,,oj,,kową metry\\~
S' kradziono !\OnJa z wozem na prodzenia 9 ...tz 220 m~'r ul. tire..
ul. Stodolnl'aneJ', rb~r" Dre'"
ania 2l
U ..ł~l.,.....;;"-w
~
nowskiej, dn:a 11 i 1~. pon;l~dz:y 0·-&. ieinJz. iesit;cidletni
sttlrz~r:
g;;dz. 5 -6 wiecz. Koń kary, wn
przectlod'lC ul. l\ndrzeJa
:'i

!.skn 109. ,,,. ś c.
lach, lat 16. wzros!uśredniego, Aleja Kościuszki .do urzędl1
_ .
l
zadnie norlt. w pllltllOtlch .h:ate,· Skarpowego z~1.lbtł m1c:. 83.0,
l
_,
":;.,
..- 1»6 t. Z napisem
i5
"I
n"aSla
SlA
o. i .d h
" " -~
, - - A,t.uszer.k.a
1:Z: ~.··ipikCj"". a. PI.·otr.ko=ł
natablit'y:
ł.6dź a'ikawe~O. zna 1aLce Uyl
'.'
~
11 IQ erze OW'j' kasztaa łvsy
. s ta 1.,..2 m. t~ dla nań przy Piotr SUWi1. iski. nI. BDzarn"- 2.. o zwrot tal{OW)h'h ~a \\'1ynnrgr,o
ł
, n. astępak
. 'U1.. 'A. Ul,i rzeJ''u 4·.. FdllCl"
6 an.al.<omit"J do sprzeda l_ezdnych pokój. '1214.&- .9'
Ktok:olw!e~ przyczymsię .dp od dleniem
a
.
~bid~m~~Ć.~I~~d.,OU>Y. ad~N'Qęgla KUiJię reS.L~Uł·acjf.'f h.ote.I J lUtO'" nale:z;tentB. taKO\3ie~o. otrzyma s.ze.k. ·.·M. ie.h.a.. . l.alt......
' ..
• . rzai
,Q\~er.
. res hardlo\\1y lap fi1bry('z~ez lOOOmk. na~rodv •.Łódt,ul.Ba
'.. . .l
129M-ii
--I.'. l
12,04-3_:.>
m.le~.lkamem.
Sl·ela·..d l' ...., arna 2~ ..p·"t
l k'L . · . .
. .. F're\nC1:3
.........
~ ......"a-;;:-JlYł
.~ --.' k
C ' Byjtios.,cz
lS'"
l"r.. S'"
u \"LaS
M' t.l lar0i:)'K
.... .,n;
u" ... '
ny
t'oa.tl11en~e m~yn}\.1 do spr·zeda·:: t łcha lO. W. pt.l'. c.
'.
ił .. ".
~2972-t: l~artę urlopo'.3)t\ wyd. z f'.l'~.
!znę
ma. wladomosć Kościusz!tl."
'129·~6-ł 'I
U. ,y V"dZl.
1~~:ł.-:oł
mo~e. Pląc~
41 m. ~3.
1"901 5
. KUPi ę restSUt'ncJe,
•
. h ote,
J intp- ; Dzie\"ezyna starsza pracowita ;"'at-ch,)mul{ K.onrad 'wy./ olClau'l
.
,:._---=dykta 28.111. U,
r"'" h' , j'
l' I I
l f b
pOi ł"zl~bna. i cillopak (lo iw.. ~,łJ
t o
ocioł farbisrslci miEdziany i
.. :os c:.:. IOWJ ,-4 UO m'l Q a 1'"J ni f'iotrkoWsl{tl. '5 cukiemia.
~ sJta 111 Z3~l1bił P'1!;zp,}r I"
i"
..
H341-25
c.e!)tryfaga (sznaidetka i do
c~k~ z m!eszk~:I}Je~ł Hotei POlO f
1296,3-1
syjsid, legit)<rrHlcje chlebO~~ na
1ow
lA
M.eole l. s!!rzc(iiję:~ia sJ>rz~d~nta wiadomo~ó \'9 sznr.. !!J~_~!~~~.!cer J'iS....,i02. 12~.18~ 'l
• p. • - - _ . - 2 OSODy. kurtt~ wę1.c1 ra. 2. {ar~
"'•. • ty, lótka, stoi:v, krzes.. .parUJ ~ argG'wa 55. . '
h',
~u
.pot,:.zebi1'y zaraz ; potrzebllR zdolna prncz]~a do tv pOP'i'tlt. Znala4 } proszę o
o. oraz kompletlleUl'z~d~e.nia
w c . 1095ó-2 ~;'. Hnnv ił Przolazd Uf/ucty-:! prlll~i W61ezallska 91.
zwrot ia n~gl"odą.
1~9 2-:5 -'
}'plalek stołowych i t p• .Prz.e,t Skrzypce do sprleda~a-pjor.:: ~'~!~l tańc~ipiil~kj.l~~~~=!- .
2
G~ wo:fdl.lńskl EdW,;u'd ;z.am. pr~Y'
l~jęCkł, Plotrko\NSb;a 10::s.
. kawska 261 sklep spoiyw:=zy ·Z~b9 s~tuczne oraz zloto kapu
U-lZieLlmleltCji w znk,'csie 4 . ul. \Vodt'ej 24 111, 5>ł t8QUDJr
.
'.
lz400-1
~2968~3
. Je. Plo~rko\\1oka NR SB lewa 1ltlas, cęny Dlzkle Główna g pastport n'emiecki wyd. w'Łodzi
"A"MeG~e sYPla~lleg'o sto,lowego,
t)przeda~ja Sklep spoży. \.'i!czy .. ot. 2.1e pl~troo Jln. ~..
l' m. 8.
12971-5
4 02 mk kontrolkę depatatową.
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