~I

B,aDaJ~Y

OJCZYZNĘ
zgodą i

praC41

K1\tENDARZYK

~

OZI NNJK P LITYOZNV SP

'
Ł ł:.

ZNY I LlrER~~O

Sróda dnia 28. Ilatdziernik!l 1921 raku, ,
•

oZ

I.

! __

"u.

n

ilł?

7FT 1

Dziś

Gra

i

dn~ następnych!

w ohrazie

t~'m

,

,

dUrls'ka

tJlia fVlayAUy" ';,:~~~y
p~ ł,
Przepią~ny

drmtm_t w

,

"

ł

():glOSi!U:'Uli.f.'!, do ttozW'GJu przyjil!f1JeU}'yr~.;:~ni,:;, ,lt~IiiI\("i'-ł !ilIa ł1'1J15ka'Jasua'lC.
Za tatminoWe \Y;9Chodzelłie ogKQ32:e;ń
i oilar ' a.dntinistraela me odpQ\11add.
,.',
:'
•
I,.
'

WatSZ8'1Il

1

lOl

,ci'

ł

Pij

'.~""'__"i4- . . ;
4~4111 -;I,,,,",.,;~., ;ą'", -li ę~ JUp, 11Jlt~

tat i

.

ł

R

łmta

Fi!harmonji

--

~,.

łódzkiej.

, Wielkim, i ·(1QdaJe, , zasłu'zonYm ,'POW~
(Izeniem ciesz~się, u nas :koncerty symfoniczl1l
De pod' bat1;ttą diielnelitd, ,i, mezm.ordowaneflo '
p. Br.. Szulca. Pub1ięzno~,tutejsza , unosi ' w
~.YID' sezonię' uc~ruC:le

d~a,

uJ)rzy .

ta ps ,

"na,m

5e2!:on, .1{OfnQc;,rtilmj

szach, oddanych' muzyce$ ,tkwi' zarodek 'Wielu
cnót", pięknie. i malowniczo wyli
~łosił p.inż. Henryk Goldbe~.któl'Y 'PO~
kreślił
doniosłe ' pedaJ;!or.;iczne
znaczenię
owych poranków. P. Goldber~ ~aznaezył, iz

"'wzniosłych

Dziś

o godzinie S-.,ej p.poludnl"u odb~dz1e sIę 'w1prow"adzenie. iwłok

. .z Pl1lsektorjutn

priyu~ŁąkoweJ· B2na(Jmentan raloIIcJd• . .

Na tell smutny obrządek .z,aptli$za ~inyehłP yJaci

i

·kolegów.

~it,. ołwiltf,

tyell i
'iJ

tiUl.

~ dsJa W,.."tkieb

~b~edtialek, ~31

-.. Z

I~

wallY od ~

Dnia bduilugO.
b* ..

Imf~b~hfll.

_.' __ jal:. doWfl daJe my_ nas~a.~kt. wi~tor6w przy nowym kuratorjDnt .zostali potwcła.i: p. Czapclyński. dyrektor gimnaiham Vlf
~.łtu$ka, p.. Dominikiew~ dyrektor IhtUIUfllm
Kiełcld,~ Gra
St.-kle",a, 41rlktor tb....

w

...

JN.juaa
" Łctłzi~~
..
•. "',:...

~~--

~~3 ad(~

'1~".

!5kfei Z f).
3010.
m-k'. 1000 zapołrecbddwem VII komisarjltu..
Za od,nalezienie koiudua ugubiondgo z
won- M 5iOsfe KonstaDtynowskiej dl. 14-X
u05podane 'Kollstantynowa Bronisław lioch
mariskf i
.!.urek UoiyU 'fi obecl1oiei policji
Ilk. 1200.
'

dają Ok!.HJłl s

dość,

czemU! tn~:kar~a

Legitymacji
i t'ik CZeK(lC

a.

F;
na.bY'waj, po prtWił'tdi!:ie.
•
,za wysokiemiłap6wkami. Jt łatwo,'
eUI pbywatelsHvo polskie ~- to
zachowują
się J8k li s~ebie "I,V dornu?
bOKszewic -

miast

kle
r:r.ec.!Vwjs:~r)~:i. -

,:.':1 n~'U1!l!2,:)ll!~

~

. • ~.umUD)~
FJgiał mk. 1000

KGsiniski mk•.. l00..
la pomnik dla' AmerykI..
ł6ckkfej

Pracomcy

Skarbowej

la Dom Sierot ChneioijalL
- . _ Zamiast kwiatów na grób Sp. Eug.

2'100.
Ułem

.~m, Df:lli6skl mk.l000..
Na tołnlirD PolskilPlJ
Il'~ Z okazjihnierlin nauczycielkill l#c:t'enfe~

tt

~,': ,'il~gt:"kPę~ko~Słdej j. Mą~ińsld~j '. mk,:,. 160~:; .

KSłGr2i;r.iI;tjr-"~8~~i, ~~,!kij'
,

'

'

;,,'

"

.~ął.

z

bl:"Oj."

starostwo
-- ni:elteh'
Natomiast· nie

posi ~dłOŚci, nie

Ił.. lI.ill''f A
rE
Z ..n.J.'V~NOWAN

U
WAlSZAVA 26 (Pat)

Poseł

po1s1dw Pa

otritymeł poleceRh~ złożenia nity 1łIStępU
Z' pelecenia me~o rządu mam zaszczyt
.wierElz~ odbi6r ,noty WE. z dnia 20. ,~ m.
. . . tekstu 'deązji,powziętej 20 pażdziernika..

tIt21"'r: pJ1lez konferencję ambuadorów dz lała
•

imieniu

'fi

j aa 'podstawie specp.łnegC!)
głównycb. mocarstw sprzymierzonych

.....
ł

Itowatl)'sJeooym..

R1:·ąd

BUDAPESZT ,!~ lO:'l?~t) , Qodz. 2

VI MIt

c.y. Potwierdza się wiadomość.· te b. krOI Ka...
I· '..lA ''Li
. 1'01 i królowa Zyta losta1i u"i4ziełd j iaterno..
~KOPOLSKl.
wani w zamku kolo Toti .
WARSZAWA, 25 - 10 (pAT) Naczel~ IN
nik Państwa zwolnił dr. JuHusza Trzcińskie~o
TERNOWANIE RODZINY, ICAB.OL~
z urzędu ministra. b .. 'd?,ie1nicy pruskiej~ a ~
'HABSBURQA.
miallowalna ,je~omie.iace dr. iJózefa Wybic~
"'.,
,
, kie~o.
' .
WIEOE?'J', 2..'; ....,....' 10 (PA" uNeue Pre!,
Podsekretarz stanu 1(. Stefan: Stoiński ze Presse" dOllO,-! z kół dynlomQ~?,~~1'\rch. ~'" m
.
stałmian.owany kie~ownikiem Min..' allroWłza ł::iKeie p,lan t~~~~asowe~o ~n~~ki~ohW'lnła b" ~
ej.
..u... arol~ na J'oI"'U.Uym z an~le.uJ c mpnttor6w
~ tla Dttna,]u.
~
NA WAtKE; Z EP,IDEMJAMI W POIJSCE.,;.
Jako stale mie'lsce nobvtu wymien~oDi
Jest jedna z wysp daI~d!tyddch'.·
,~
'. ,BRUKSELA:, 25 - 10 (PAT} Raca Mip ,
Karol byłby internowany wrsz z całą:trJt
nisfr6w 'Postanowiła' udzielić nowej subwen;: dziną.
: ~i
cji w w.ysokości 1,,000 funtów sit. komitetoWi'
.. '"
Li~iNarodow, który ma za zadanie'~anizoJł KoalllicJa przecIw H,~"~.&urgowiBll
~anie w Polsce 'w~lld z epiderni1\ tyfus~.
~
LONDYN 26 10 (Pa~) Lloyd George MWYMIANA TYSIĄCMARKOW'EK.
i wiadaył . w Izbie igmin,te państwa sprzv mie,
. ' ! "one ,%81mują nadal stanowisko ,zdecydowane...
" WERSZAWA, !25. -- 10 (PAT)' PoIska go oporu prleciw~p restauracji kłóregokotwielt;'y'P
Krajowa Kasa Pożyczkowa komunikuj,e: Po~ , z ałouk6w dynas,tJI Habsburgów..

M NIS""lI"I'DA DIrA·

I

/I'

I

polski przyjmuje de

am,!ł,asadorów z 20 pazdzier
ł'.t,;wsprai!Jłegóro6>ślą,skJej. al dla za

1
a:kkdl\ przewidzianego w t(lj decyzji ee
.' .ueguł3wanla "regine' transitohe" mianuje
&:_łdeaa,lIiw*a pełnQ·mQcnego (-)

l'

niewd z rozmaitych' stfon wyrażane są życze ~
.
,
ni~ abyP.K..K..P odąsila serję fałszywych bi r
,BERNO, 25 ",", ":, lO{PA~ Rada ZwiązlCo. . .pra- . ,letów
tYs1:ącm,
arkOW,Y,
,ch,· WY,'jaś,n,.iam,,Y,', z,"·,e, fal-I~ wa postano.W"i"ła, WYa",ali~, z,.~,ranie , SzwajcarJi
syfikafy
ozna.czane,
są przez. falszoW::.~łleJ' usta- wszystkich członków rodziny Karola, z wv.Ją-.
~'drftM al.lullZAiUlolL
wicilnic na. i~ozm, aitsze ·serIe', 'P1,:ąeto~ł~ , ~ldem ~Y,ch,. kt9 'ml,' . ketdecmt ceł~m piel~
ffa!de~okolW1ek wykezunte ()sia~nęłoby za!.gnowru~ d~l~C1 arola l'~ostalącch ieszcze
.' "WA~"AWA 21 10 ~t) Delegat-~it ~erzone~o ce~u i "m~aloby, tyIkQ WfWolaC W Sz-w:a1 catjl., , .... ~. r"
, /fIt1.'! Lidze Narodów Plot Askensz)' dnia 21 b. . zamęt w obrocIe 'Pl6mężnym:.
.' .
Lista osób będlle iUtrQ o~l' .
f.~podpisał li mJi.enia tRzeczYPQspolitt!j .PoJsJdej
N admiooiamy~ że wobec o~loszt1.tte~- wy;;~~
~~awencJę' w .spraWie wysp Ala.ndzkich. . . _
oofania .kościuszkowskich! biłbt6w tysiącmar~
·,'l'!,\!

".prawie o.brony grania -ł.~.io•• podko.h.J,.
l > ,

•. ,:,; . . •~,.~:~

.kowych P.K.K.P~, bi1eiów·te~o

lUR.;. iPatek,w· 8prlJwi8p!.DC,"'~'
:Pbf,~,t.~~~~:i,~nało~,""
,}~!~~a
Je
,;d,':a -:1;lihodac;ó!w~!;
Celem
. "
,"
,
typu.

obecnie

. ,

k.miS)A

a(bftim~tracyJDa, wysłltCb1ła

~,
_d,ania ·,dele,gat6., "'dO, 0,','.', OChran,ie, ·,gra,·
!WC., waJce,'~·. pr~emytb;ictwem: 0gólnejdJSk~ji
','.,', ,iW,',

, .' ,

• ,\ .'.

·podkomfsj,Q.~ .kma'a\1l .~a~matji~

'. ..... ' ~4Gw~jpme:d._, .,. ~.osld·

~,1.,.f~;ł,f~:;;!\t't:~I, • •:~f~r;·

zDleł~

,

't..~\:;,'w~~~(l.,." '''~ '~flJJl\,l, ..~

ekntarJatu

W L

S. W. '

..
.'

.

. ,;
zbefowa:

sełstwo polskie' 'fi
składek.

WA'RS.GAW.A Zi '1:0 (Pat) Giełda
pszenica 14,5,00;, iyto 9it1 000.. Otręby jęczmienne! ,., .
franqł p.łyn 6aOoo (ceny rozumieją się za 100

knogf~netto, loco stal:ja załad0wania o ile
jest :acitrzeiony bwy"sp,osób d.o:Ua,wJ'. '

m.e

:
i

.

".

po

Waszyngtonie (;) poparde akeji.

Teatr' ~

~.

r\

CegleJrd.u Hi,,_
W JSi.dlielęę ci". ~ p~idl.

o

"

pol....
/

I I·C\=Zy
Sp6ł a
aL iIHI"'''I• • M

&O~

urzqd
Niniejszym zapras/:~un~l wszysttdch: PP6 W'łtIŚc:icieh
podafe do wi3domośc: pp.. konStlment6w. że' z powodu braku węgła ZMU'S'lfO Ill Nieruchomości miasta ,Łodzi na zebranie intOnllacljqe Vł

.SłpJ;,D1UU"da dopł,wu g a;iI: u.
Należ)' zatem dnia 21 b. In" t. i. w czwartek o god~~ 3.. ej p~~ potudl1iu.'()7.,uny
tQiĆw$t~tkiekurki przy iampaeh i "r~n'k; do kucbetteł: i innych
przyrządóiNdlflItiUl

'lIy. je_t do

oSqatnh~J~o

$prawie odbytego

..a.II. .' _Iown., kIP" pra, "a',f!omlarzu.

p,b.nag

,
IIle' _,pelnłenie aiaJ.j.aej i ••trukoji .ffloŻe podągJ~6 att! sobą _ieftC;l~\~e W},8att~, za k~óre llrząd t1azQth'w MiejsKich \'III ·Łodzi nie będZie odpowi~dał.
O

p~yw: 6c.ia~.łłlłJo ciśnfen.ia

gau w !la;ewodacb

be:@~ ~WC%aSU ogło

SJOat.

Z."xqd Gezewni Miejskioh

'IW

ZebriHlie

odbędzie się

~wego l~l. Łodzi,

Lod:l.

l i

Pomorsl\8

SaH
210

Vi'

t~i

Ił St~war:r.Y5~eii

ienH;u,~t)m. m.todz~

BileŁywelści a

i przy

173E

gospodarstwo .rolł1ełogr6do,~~ocowY$},udynki . gospodar-'
CZ~ pOPlpa"aomek.: mi.~zka lny na, dwIe du~e stancje, .
z z~ęwamj.ia\IVe.rarzemtywym i· martwym t p~łoton,
prq.~mymSO$n:ow1m Jbsie (1 wiorst od . st.. Ko;łns!!łd, 1
tylko "·2wiorsty.odst,Słotwiay, fęst dq sprtedaniazar••
sa.·~·· miJlotJymatek~; miższe szezeg61y ŁódźtPiotrkowslca

Wrat

132mj~~%ka~ia2.

.. . . ,

';0 frl-e~

l

, O o R 4 z Jiu .
Unłłdzenie. sklepowe. h,lb

restauracyjne, bilard·

I

~dlfa ,Sledczylrcwlra S"d", Okr~gf,)Węao w ŁodzI
Q zgłoszenie się dpkanetJarji jego. mies#itit;ej
ąi~wgn1adru&!du .O:\rę2.Qwego przy ul~ańskiłj ..1\1. lIS·

aprasz',,-

PO~ój ~6ł,w ged%iaach·uuędo"YGb' '. (9~ał wl~sUde
.~~y~~'~l;r!·'l,l,g~,)tby. ldzieUe . . ~iadomośd,~ . gd%ie~w ja..
k1łm',ł"

'. '!"je '$P,dał"8S Ś" p..

Ka2Cłmie" Kamiński
:~,,~klesieod'~(t·do''2l.,paił~ieraika ",,0•• ··01'•

cł.; ·'ji."~~:.ibJeg, żYcia.

kręgiel,

kawy, dute lustro,lod6wka
,okowowalf garnitur mi~kid1
mebli ·Mlszynę ...ptalnią 'i wie
.,le innycb fleczyz. powedu
%mht.yjnt~resu ·$ą

!

.

i ·11° "'j-~

'1668,

o.,

u

z

do .roznoszel1ia gazet; w oJrolicy Góra
nego rynku.Zgłaezaćsiędo" 'ROZ\voju'\

Qatycb ..

rniast dospn;edania.
Wiadom,·· KUfa.kiego"7 m,.·5od
8"10. f,lod 2"'.1
K1

.

••'Js

m

ku"ować:.towary ,tylk()'łl~

j

'1.

. "NaJ~ańsze
Zr dło"

ł;

'.~' .

zyjezdtm wO\da ialcl~~tn~
penhmka z średnian wyk$ztat~

creniem

~zyd~

tyką

,ilząea aodfu na ma..
kr6tk~ b'uI'owll pnk..

z

oMztlkaje . ~dy: Wuro'

We; mZf.,f.łędnie ~jerld lub eklil-

pedjentki Oferty
do
s~a

a4m.

pros~

złf.łŹ,ć

h'ozWoju pot! Nf~tutej ..
a608~i

starsza intdigentna s,m
Osoba
patjC'ZtHl zaimie
gospo'"'
się

darstmem astarszeg() m6wi.ąee.
go po niemiecku palUl tylko Z.1
iye.,e

w

.Łodzi

ty ." redakcji
:

lub okolicy Ofer
dla w. a. K. .&
5600-2
...... ..
....

-----_ __ _-u~.ierka ekspedyjentka potrl':€'
1\ boa do cukierni Tadeusza

Szaaial»$k,ięgo Piotrkowsl{fl, 126
Zgtaszacs.ię wr,lZ t ofertami do
godz. U po południu

Hamelsk,l, OgrOd;w; fI'
I g,na~y
z!~bJl kartę -ę,glOWa wyd. m

ŁodzI

,,~6~1..... t

"

. -'~,afll Mł·;ptd igu"ildo'kllm~nt
odrocz.~ia
Łodzi', ' . .
~.

r

wyd.. z P.K a ,.
3642-3 "

-

. , ' i_

"

_(j,~

rzonelI: ~dam Ziub1ł bilet fłfO <J,)~~
~wjzor.vjn:y wyd: w War$ząwt.i;~~~~;:;
36'47 :.... S(:;~,:1:; .:

26

,

chlebową

'

na

5~osób

•

~acj~

,
wal-t,
--1a D!e"a1'tjeroma zgUb'IEi pas7

port wyd. przez
ZWrócic RadolOSZeZ

:

~':I,,!-.r"\)

