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od da.typrzedet&wienia ódl'lośnej ć!>bligacji. . .
, Lokata oszczctf!n
~
hl \V oblig~ejach 4rf, ~aństwmvej ·Pożyt!zki Ftemjo-

\J.rej, jee;t racjonalne1n, ~elo'!e1n i k~rzyst!1e~ zabezpi~eniem go~wki: . · '·o· iJ.-- _ „ . «·\. ~·-'' , · .
.
Obligac1a~1&1 ·te1 poi'~ cJ? . mot:n P ~.••u11r~{<· f sffł Ja 11ot wk1tt ekła-·
&j~e je w pełnej wartośei nominaJnej, jako: wad.jtt prży lioytacJaoh~ katteje akeytowe i ~oln~, k~uej~
przy zawieraniu kontraktó\'7' ze Skarbem Państwa, kauoje składane .dó .depozytów wszelkich instytucji
rzaAowych w .wypadkach, gdy prawo ;przewiduje składani.e kttu~ji pieniężnych. . . _. "'. . . . _,,. . _..
Kupona,ml tel polvc:zkł m i: . pladt cła 1 oodatkl .; palłslwo\Włe.1
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa i Pooz owa Kasa Oszci; rdnośei będq przyjmowałf bez ~adnej opla,tf
na, przechowanie Obligacje 4 b Państ,vowej Pożyczki Premjowej, e,by uehronie .posiadaczy . przed
potarem, kradzie~ lub zgub~ ~bligaeji.
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< p it- 1'6 podczas ehornby, skła„
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Bytom, 2patdziernika (P.A.

\ 6 ·k a Bla·wat·na'' .j ~~o!eks1:;1r~le~~b'lizi:asi~ó~

7.p·. Jrr~ ~ lłł , ' ~

Re>1Jina Eergnran6wn••
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T.) Wobeo powhrzanla.
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·,'~".- przy ul. PrzeiaZd nr. 1; z
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tanich matetJaly wełniane I półwełniane:
bluzkJ. Jedwabie na suknie, batysty.

wyborze po cenach

na kostjumy. suknie i
·
I
kl
płótna, prześcieradła, madapolamy chust •

po·

połowie l.1stopada, wrocła.wsks
dyrekcja, kol&jowa ogłosiła O·
de?Jwę, by jej podano do 15-go
patdziernt1ra ilość osób, które
mają się uda6 z NiemiM 1ako

urodzone na Górnym Sląsku,
w celu głosowania, a to dla
tego, aby na czas mo~na było

wydać

.

się

nia

odpowiednie zarząd~eprze••iezieriia tyoh

dla

Jnk głos~"' v. '11d-. ~ii-śc! z .o·
.
.
, osćb.
statnich dlłi, Lenrn w Bl&WJa- ~„~
„~~
punan"a
domo kt6're1 lut. mowie swo,
r llR
11111 Uw
je.) (a zwykJ Je wygłaszać nie.. szoftłłlf ·fi!Osów, a prasa bol· Otót to, il wszystkiemu tem większe "wzrnocntenie · . Nauen, 2 paźd~iern\ka (P.A.
tylko dfa komuniśtów RoB_li, sz„wicka roznosi to na. ~wiat winna b~dzie P1)lslra. Je) po· pra,d9w reakcyj11ycb."
T.)-Radjo. Komtereno1a all}-·
ale
rówu iet i komunistów oały, it ,;RosjĄ sowiecka nie lityka imperialistyczna, 1ef
Ale b~1zie to 11 reakcja. 11 nie basadorów w Pary~u odrzucnświata Cl'łego) 'l.\ypr Wifi.tfaiał Jest w stanie prowadzić dalej burżuu}jna riienawi ść do-pro· "' tym sensie, jakby wm6wi6 ła protest ni~mców przeciwko
Zdan•e nastfpU ; fł"'?:. ,
,.łramptnji przeciw Polsce•;wo .~ letarjatu, do Indu, do posl~pu. ehefała, gwiatu całemu . klika rnzstrzygni~o1u, dotycZj\:}emu
.1'far~-z trols7eWJ~ k1 n& Wu- · bP-G ~ego dęlegllCJ~ ros_vjska
Przedstawicielstwo .ludu" Leni.na_ i ~ Trockiego,. pop : e~ana plebisoytowego _te ryt or i urn
sza wę ~aJ, _- axo Jedyny slcu- . ma l!UQ postarĄó o 1aknajrych· rnsy1skiego wvcinga efo żgody gorłlw10 - choć mote n1ezu- Prus Ws~hodni r•h, · wedłu1
tek, W'ZffiO\;,Uienie prądów rt'• łejsze zawarcie pokoju.
ręce, ale ręce 'tg cliitrąca Jlbur- pełnie jaw.nie - prze~ Niem· którego czę~6 praw~·
akcyjnych".
zn~we.ć mogłoby się kaMe . żttazia"' polska. A popiera li\ eów; b~dz-1e t~. natom~as~ te• go _brz.egu Wisły z 5-iv
W M:anh1- te~ zawartn 7J?• mu, f~ takie dziwne zestawie· w tem .bur.fiu 11 ~a• świata _ca- ako1& zd~owa 1 jedyme ws~a- ws1am1 została prz~·
stało Wl,lr8,\\~z1e prztzname n.ie wynika jedynie z ni"eporo- łego .t
_
zana, ma1ąea na celu uwoln1e- znana Polsce"
SiQ do })QF1)~, _ale 1118 łe~t zumlenf~.
W1ę~ aafoj ! Werz1~oy prze1. nfe świata od. Z!11iory bolsz~ ·
b.
~no poz~wione ' r6!f'.DOC~ein.'te Ale iak nie jest.
eiwnlcy burżuttot1i. przeciwnicy wizmu, usumęc1.e rad;rkaln1e
an DD01DJen e UJ omuBDJ I
l pierwn~ stkn ;, ag~tao1!n~g.?,
Uoh•ah cenl.ralnego lromi- kapitału - łąctcie s i ~ do wnl· zarazy, która dziś tr~p1 .Rosie,.
Warszawa, 2 pddziernika
który .m01.na ~y_ł~by słl'E'S'~_' 6 teta moskiewskiego ma na wi· ki krwaweJ z oh:ydą, któreł nie, zagrata równf~t 1 rnnym (teł. wł.) z dzienników 50 •
w tak1~h ~ króf.lnch i:iŁJ,~lłe!l! doku zi1owa atrity agitacyjne. naj1askrawszym ObJawem jest pan~tw~m powatme. . .
wieckich nadchodzą wiadomo·
,Komumścn św1 11 h cał~lri\- 11rtę- l przeo1et; to takle pro· - Polska I
Nim .1ednak'uzdrow1eme sto- ści ~e władze sowieckie zacej naw~t -. rady.ka!1 w1en~t\ ete: ~łasH, sie, -. ~ta.Jr, aby .ze takijeet eel bnt!!lle"W1k6w, sunkóvv nastąpi,. rząd, polski i ni;pokoJone są krytyczną sy;w~21stk1eh 1 odełem. -~fl'1'11.,.- ws.q-«oy dosłyszeh, i! aowłety me uleąa dla nu; b.dne.J Wt\t- nasza delegacla. poko1owa mu- tuae1ri jaka wytworzyła si~ na
.ta101e o tem, tti. nast;a eh~o nie m<tp waloeyć dale} i za rłiwośo1. Cq iednak eela te- ,;zl\ st~ mieó. na baoznośc~- fronta'ch ws kute k pochodu
~zczera wy.zw0Je~.1a ~u<!u ~~od wszelką cenę pra)l'ną pnko1u ·; go swofeg,~ dópną, t-o iut Ptowadią bowiem rokowania wo;sk polskich i gen. Wran~la. .
.Jarzma b1;1duazJ1 :1 lu>.~te.łu a jednocześn i e stawia sif} Pol- kwest1a inna.
z· lisem przebiegłym, który
Zdflniem tych dzienników
spotkała. ~1~ z oporem ze: str~-- ee warunki, n1:1 J>tóra w taden l mamy wratenje, te nte ł o.za.sami udaje potuln~go, ale sytuacta w armji sowieckiej
ny . żyw10 ów . reako:v}nyeh. sposób zgod'1ió się ona nie Ze .ich postępowa nfe łatwo . gotów 1est w każde1 eh wili jest tragiczna z powodu bre.·
Jeśh więc choe~1e zwyc1~stwa mo~~ - me ma praw~.
· zostanie ~ozumiane i żnowu, Jad~m nabrz~ide zoby utopić ku tywaości i umundurowa·
post~pu, zw.yo!ęstwa szczyt.
Wię.o oo z tego wymlrnie 1 Jako jedyny skutek wywoła vv ciele Polski.
nia. w Jrnłaoh sowieckich w
nych hM:eł, . mal,cych na ce!u
· . .,.
'Moskwie obawiaią się, te pod
r~wno~pr~ wnient~ lf'as, mus.1 .
naciskiem zachodu, Rumun1 a.
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~f:i~~oi6 :t~~~e.lr~n:~~o·ć
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taka:
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do \\at kl ~ reakcją_

do , bom .

miał 1;11Yśl .krwawy •

car .Ros; i., wynika. eho6by z

!~~~:go ~~1 ~Ui~~go A'Prkt~d6.;
, .
. •
„
rzqd ang1eh~ki
wystosowął
do
s~wifMw. ultimhtum, to .robct
d_1 ~Y aagiel~ey stwo_rzyh .wy.

złrn~ p~acy ,Aktór1 1~ !est panem
ng Jl.
87.ło wł~ Len nowi w 1ego

po :c.ema w

mowie ostatnje1 o to. ab1 obudzić rr.esze ·adherentów ·no1~~~izm.u, zmustó .ie do."ba~:

~zie3. intensy~neJ

agitaen
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A·kCJ•a w-OJ sk po IskI•c h
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~ ~~~c:y~y::~tl' pr;:JI~ła~~~
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· POZltAfł, 2 pafdzlernlka. (Tel. wł.) Prezydent 1·n1str6w . fran•
cusklch Leygues przyJął na specj a IneJ au d.Jenc1·1 .po sła po Is ki ego
hr. Adama Za~oysk!ego. Podczas audjencji omawiane były sprawy
wschodnie, zagadnienia pokojowe z bolszewją, przyczem Leygues
wykazał nader życzllwe zainteresowanie sprawami polskiemi, zape•
•
sł
:.ł: F
.
d • 1· P I
J k .d
.wnla1ąc naszego po . a,
e ranc1a u Zie I o sce zawsze a naJ a·
le) idącego poparcia oraz, że bfłdzle w dalszym ciągu trzymat się linji
gabinetu Mllleranda.
·
Poseł Zamoyski odniósł Jaknajlepsze wrałenle z audjencJI oraz
przekonanie o stałości i trwałości przyjaznych stosunków Francji do

przeClw riądom' I przemocy P I ki
.rea1rnn".
OS •
Nie b~iemy wcbodzili w
to. ·aka· na~rzykłnd „:reakej.a•
.w PolsC'e rzuciła si~ do walki
ina ~mier6 i ~tc·ie .i.Il, barba~ •
tzy:ństweDl
zwolen -: ków ozerWt>nego terroru; nie b,dztetny

I

szewikom. Sowieoka Prawda•
komentUle, M kryzys na fron ·
cie ·wywołany i est postępem
wojsk gen. Wrangla, który dą„
t;yhónda bpół~odo. ~ P610.00 ny za-:
1m ozer·
cwone, ody wygodnej
o o1ą\i wo1s
przepra·Ny
na Dnieprze, oraz do polącze·
nia si~ z wojskami polskiemi
i ukrai:dskiemi.

B1z11m llllehaJ1 z Bns11
OS

LIJ

n 11
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. Warszawa. 2 pddziernika
(tel. wł.~ Od .pewnego eza.su

wielu k~erowników ruchu ,hol·
szew!ck1ego w Rosl[ umeka
za granic~, aby sl ~ tam zain'
. stalować na stałe. Jut obeo~
nie w Berlinie do no z górą
przebywa tam najwybitniej•
szych bolszewików. Między

·•

innymi schronił si~ do Berli.
na słynny bolszewik Pfeffer,
prezes czrezwyczajki. JłoJrnrz
ten swego czasu s powodował
śmierć św. p. Lutosławskioh.

wskazywali~ tt- . ws~y:.tlde na ·
grune e pa:ństwowośei p-olsluej ,:
sto1ąoe odłam7 sp~łf'czeństwa
- nawet natskra1nie)st:a l•wi· „ .{
f!OZ ·
ł!
8C llł81·
Jednocześnie nadchodzą wia·
o~ (ro~umie siQ. poza korr.u '. :~~..,.:. WARSZAWA, 2paź-dziernlka (PAT.)-Komunikat szt~bu generalnego Wojsk pol· domości. z sowdep1i, t.e mary„
.01s1amJ, „ n~ BZM"~~łe, ,, 13,łtrdzo ·ftkh z dnia 2 paź 1zi·emfka ~
n arze, Jedyna. dotychcz~so~~
u nas 11 1e i 1~nymt). - słian~ły
.
podstawa arm1i bolszew1ck1e1
w zwartym S2/eł'eg11 na:erzeciw
Celem .ostatecznego ·rozbic11 -re-s~ek 8Tn'łfl soW1eekte]. cofaj~cet się po poniesto· coraz bardziej dezerterują z
zblitaiaceg-0 si~ ni6b&Zpi~- · ne.j w cl<: gu ostatnich dni kl~sce, nasze oddziały pościgowe przekroczyły rzek~ Serwecz frontn.
cztttisrwa.
,_
"
1 zajęły przytem nowogródek.
br~! :~~z:~~zb}'t do. . Na południe od Prypeci ju: tylko konnica nasza ściga cofającego stę nieprtY·
fmunąS\\DI

b .

kle· reszI k

.c•·

·. •
I
arm1 1 SOW

kl • ·

, Pod1t r{JŚ[am.v . ein <1 lc z
j.adel&
•
. .
.
..
- •
L.
ikt
i,m r.iac:Jskiem; , te w. wys~~
, W mln~onym własrttc ~odntti ~ofąc:Y u brarn Btałegos~tu, Briescta itews epientu W (}dZR. sowie-t~w mo· go, Zam·cdcfa 1 Lwowa nteprzy1a.clel, ~tćry mtał zamiar pod1ęcla ponownej ofenzywy.
sk}ewsltich ~kwi' - jak zres~ został odrzucony o 100 do 160 kllometr6w, ponosząc clęź"le straty
tą za.ws,;e dot~· eh "ras - ~o~ w zabitych, ranionych, jeflcach i materjale. 16 dywizji sowieckich
w.6dJ it boiszewl~ybynaJi;anieJ zosta•- bądi to w całości bądi to cz._ściowo rozbitych. Reszta ponio·
·n :e m.,.fflą walki dałszeJ za...,
'
.
,
od
przestli e.
sła w ostatnich w~lkach .znacz:_ie straty 1 zestala zmusz~?a d~ og?lne~o
w:otu.
OtwjH dh ·fti!.S w tMn Jl'ft.Szmby 3-eJ i 4-ei um11. 21, 55, 47 ł 41 dyw1z11 eow1eck1ch. oraz kilkad?5e!ł~
kenit .iu t1lht 1 nny :
srt!b&N bryr ad, ruł"1 6w i bataljonów doste.ło ałfJ w na.sze r~ee. ZareJe!trovana dctych„
W " ell wi li. lf'' Y del„g~I'.\"• p1>· eus fr1Jśł ~~ńców i zdcbytzy z ttj ostatniej akcji wynosi; (2 ty~~ce jeńców, 160 dział.
· :kł~d: ~,-~~~rei: :~"
950 karabinów m. SLYJki'RJCh. lS automobf\l pancernych, 7 pocl~gć• pancernych. 3 ntefer.c"i ~~tri-IM t'tlk~: :dtN l!ftłmdzone a•ropl y11 21 »rawoiów, 25.jO wagonów. 10 samochodów. Uc1ne tabory l
Mełdw :.n. •11.tanki jll'&'i-oj•1n 9bflty materjał Wt. j t nny. kttty ~Ykday do~tnie O wlelklch przygotowania.eh r.tleprzy•
....- wn ru~ki l'li ti- do przJję-ełe., jactel& do ucjl Zl!l"zepnej.
Jak ~ 1 U l""n i ~ 6świadcz1l w
z n.aiwy·1 zem uzna-niem podkreślfć należy świetn• pract; bojowi\ na!zych oddzia·
· · ·
· t'
• · ·
·
"'
.
SY~lhHC Zie p~ą ~~wtym
l
mtrinl. łów które W O!tot ich walkach :dożyły ponownie llci;ne dowodJ mez:wytJego bohater,..
a pie " ; w <'hw111 e oen a
' i
tr J~" .
ny koniitd bolszewicki uchwa- stW& WJ wa voCl,
la -w. Mosk•1e oibrzymia.wiU..
Na~zclne dowód.Ztwo wojsk polskich, sztab generalny.

!

e1::.!:

l1'8Dlf8,

KONSTANTYNOPOL 8
(PAT). Wied. B. K. Agencja Ha·
vasa podaie sprawoz•
października

danie z frontu u-:nerała

Wranglkai.c.taarmtia,czer·
wona, tura zos a a za•
atakowana na flankach
i z tyłu, cofa si lł w po•
płoc h u. VI kkoli~y

:'!'"
=:rs°z"::i':;2oą:a u;~:n:I:
przesz!o
wiorst
szerokim. ~z1ęto prze•
szło IOOą Jeńców, 50
a~mat, kdkas~ł kara•
b!nóów maszynow, Bhpo „
c1ag w pancernyc , 3

samochody pancerne,
I tó
•
· le
7 sa~o o ~ 1 wie

111ater,1a-łu •01e1ua,ego.

.KURJER ŁODZJC1 11 - 8 Patdzlernfka 19!0
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przymfe- . cławłu i 'W FuerstenwaJde są Na pocieeh12 urząd?.ali bols?:erze takie ' przeciwnie jeszcze t.ylko nat1,1ralnym wynikiem wicy wiecf, na których J>O
'-J ' bardziej spo~~guje .nfeufnoś6 zaślepienia politycznego ~Iem pol~~u. po niemiecku~ po ru•
li li ~
koalłeli do Niemiec, zao~trza- ców, któr1y eałl\. swą politykę sku 1 po tydowsku · odmalo•
P d .
jąe i tak jut oi~tlcitqiołotenie opiera1ą na niena wjści i zem- w_ywali „szcz~~c!e bolszewiotiłów~ienf 01P~~~!}'!"
·~cie. Pociąga to za sobą opła- kle", wieczorami zaś urządzadzyńska.„Oazeta Polaka• paflstwa niemieckiego.
Mimo to rząd berJlóslrl całą kane dla nich skutki. Jak dłu no -przedstawienia, na które
m1st«:i>n1ąc1J ocenE: post~
siłą pary parł do porozumie• go bowiem Niemcy nie pogo- .1ednak, ~ wyjątkiem szumopowanla N1emc6•.
Nfemey uehodzl\; w opin1i za nia z. bolszewikami. Pozornie d zą si~ z. bbecnym stanem win, .nikt_ nie uczęszczał.
na.ród, obdarzony trzetwym o~łoe1ł .neutralno.śó, w rze~zy• rzeczy, i me uzna1ą szczerze . Umeka1'c z Buettan„ za.hr~·
rozsądkiem i zdolnością naJe- w1stośo1 ~aś popierał w miarę •raktatu pokojowego, tak długo h bolszewrny, 1.alrn ~a]dadn•tytego ocenianie wypadków i motności rzf\d sowiecki. .Jak sta~ będą P.o~a iyciem reszty k6.w: ks. kanom ka . Limanow·
sk1ego, kopca, Rubinka, radc12
katdorazowego połotenia poli- oonos~11i ostatnie dzi~nnik1, w sw1ata eyw1l1zowanego. .
Zborowskiego, oraz bud. Mie·
tycznego. Wolna światowa nie cbwib, gdy bolszewicy stali
czysława Frońskiego, zawie·
potwierdziłA "przeoiefl tyoh se.· ]!Od Warszaw~ odbvła si~ w
dów. Dy-plomac)a niemiecka Prue~ch 'Yschodnich konfere~ ao1~zrm'1c1' Ilf Brzez·anac~.· ztono ich ~o Tarnopol~., . gdzie
Il li na s1:1częśo1e pa.n ował JU?. cha·
n
okazała si«) jedne, z na}bardzie1 eja Tr~okiego z przedstawi- O o tu
os i z1.ihładnicy -po porozumie·
nieudolnych ,i zaprzepaściła oiel:\ml genera)nego sztabu
niu si.t: z.e str~~ą, zdołali
wszystkie zdobycze swoJe_go niemiPckfego, w kt6re1. podo- ·
szczęśhwie wrócić do Brze.
. •
żołnierza. zemściła stę nie- bno brali .udział ró~Did ~eTerror I grabiet, te d!a 'JlO• ~an.
idolność dyplomatów nJemlec· prezentac1 r~ądu n1e~ieck1e:
Tuż prze1 ndwrotf':rr boikich na Niemcach stokrotnie. go. Wszystkie te okoliczności tworne besła. „wolnośm bolMimo tylu zwyc1ęstw ponieśli spra\Vi~1A.! te stanowisko rzł\ " szewiokiej", były prz~z cały szewików 7. Hr3eżan pr1t:yhyła
r. z1:1mrnrem
Niemcy strasznfł klęskQ. Klt- dów koal1oy)nych wobeo Nie· cr,as pobytu bolszew1 kó'! w czrezwycz .1 k'
ska jedDA.kowot nie nauczyła miee musi pozosta6 nadal nie Brzdanach na porznd.ku dz1e~- przeprowadzenia egzekuoH na.
ich niczego. Obudziła tylko u~ne. ~iemcy zaś dzięki ta- n:vm. Zera~ po wk~oozemu osobach, n ~e wyznai ącyoh M;-i
w nich ducha odwetu i ~em„ k1ef pohtyoe BI\ nadd odoso- do mlasta rozkazali - lJOd l1olszew ckich. Na szoz~śa1e
aty. Nienawiść zaś, wiadomo, bnienl w polityce mi~dzyna· groz~ kuy l§mierci - zgłosi~ jednak nie miał& 1u~ o~a.su do
. wszystkie zapa.~y tywności 1 „urzędo w anfa", gd vt b:vłl1 w
. rodowej..
jest złym doradc"ro
' Wolna światowa wykopała ' Stanow1eko rządu ber1i6skie- wsr.ellde towary, będl;\ce w Brze~11n11ch t.vl łi o 24 godzin,
powodu
przepuść międ-zy Niemcami a ~o jest tylko wynikiem jedno '))Osiadaniu .kupców. Uzyska- poczem uciekh, 7.
resztą świata cywilizowanego. Jlfe1 opinH społeczeństwa, w w~zv w te!ll sposób potrzebne zbli~ania się w0 1 sk polskich.
łHMfmMWMfffi 1 w
W interesie własnym powfoni któ~em prze~ata.1f\ tyw • oły w11:1domoś(}J, r_ozpoczęli. bez- ww
'
Niemcy staraó się o doprowa- nacJonaJistyczn~, którym tru· w~glę,dną grabie~, zabierając
dzenie za wszelką cenę do po dno po~egnaó e1~ z myślą pn- m1.,.:;:zkańeom metylko tywrozumienia z innemi nnroda· DOW!niA nad ~'Yiałem. P,o zła- 11ość. ale i odziet, złoto i sre· 1toxwiąz.a11ie
.
mi. Nakazuje to trzetwa po„ mamu _siły m1htarpej pozo~ta• bro, meble, ·które wysy1ano na
'1ć1 'Wt '(, óaź
lityka i ocena dzisiejszej sy• ła im Jedyna bro:ti, ntenaw1ści wschód, a nawet szyby r. cilden
•
" ~· ~tuacji. Konferencja w Spaa ~ ,jakiś czas przeto Edarza~ą drzw}czki .z pi~ców, zamki i
-owykazała, te grotba, pobrzę~ su~ wypadki, które pogarszaJą okucia 7] ?rzw1, ?; czeg? mokiwanie szabelką nie wzbudzą i tak me ca~kiem dobry .. sto- tnaby wnioskować, w Jak oNa moo:v dr;•ymanego ~Ko
do Niemieo zaufania. I mimo, s~nek Ni~m1ec do koal1C.)1. - plakanycl1. sto!.lunl\ • eh g-< spo•
~e _ju!t upłynął rok od formal- N1ezała~w1ono ieszeze sprawy darczych ,Jest Rosja sowiecka mendy Glównej S. ~· z . Wa:·
nego podpisania pokoju, a dwa zrzucema z budynku am basa: Zr1ibown.no te~ do .szczętu szaw:v rozkazu rozw1 ązme n1Jata m'ijają od czasu zallrZe· dy francuskiej w .Berlinie tlag1 wszystkie dwory okohczne, a nie1szym S. O. na m. łJ6dt.
S. O. powstała w Łodzi, w
stania (rp~rac.\i. wojenńyeh, francuskiej, a niedługo potem ko "ie i bydło .up~·owadz~no.Niemcy wou\t nie ma1ą do- przyszło znane zatrzymywa· Sztab b0Jszew1ck1 polecił za- tern mieś oje fabrycznym, otst~ pu do wspólnego stołu o· nie transportów .koalicyjnych stępcy burni str ·a, p. Szeze- brzymiego idrnpienia mas ro•
brad narodów cywflizowanyoh pr.zez niemieckie organizacje 1·zewstdemu, daw a ć sobie wy - botnic:;;ycb w momencie, kie~
kwint1. e obiady j lrnlac1e. - dy wróg-bolsze wik stał -pod
ciągle .znnjduJą si~ na uboczu, kole .owe.
Równocześnie z wypadkami Wła dzę nad mfastem oddano mur , mi naszej stolicy, .kiedy
r,iągle odwraca ei42 od nich
wrooławskiemi miiszozyJi ro„ Ukraińcom: Teodorowi Roji i prób-ował sfovowa6 Widf" od
~ały świat.
CaJkowiht wina takiego atn:- botnicy 'JlOrtowi vr Fntrsten- jaki emuś Ko f; ciuobowi, a ce- u : ścia Wfoprza aż -po m. Grunu rzeczy lety po stronie sa• 'Walde torpedowce I mater ' ał Iem rzekomego utrzymania -po- clziądr, kiedy potętn 11 okrzyt'
mych Niemiec. Duch impe- wo1enny, .który miał by6 nn rządku zorganizował „Rew· ,,ilo broni! do obrony n '"l o 'łriałizmu J militaryzmu. dIJoh moey traktatu poko1owego kom• miJic,jĘ-, do której zgło- ległośc !" szedł po przez całR;
nienawiści nieehrześć.1ańskiej wydan1 Anglji, Frnncji, Wło- Bili si~ tylko Ukraińcy (prze- Polskę Kddy pr: wy ubywado wszystkiego. co nie nie• ehom i Japonji. W Erfurcie watnie chłopi okoliczni), a tel Polski stanj\ł w tym nie·
' mieckie tyie w niob eif\gle. zniszczono traneport amunio1i która g?ł1biła ludność bezli· zmiernie k rytycznym dla Pol·
ski momencie .do szeregu: ie.
.
fosnie.
Duch t~n polrntu1e Hrówno w dla wo1sk koallcylnych.
Wył'W''arzają się więc znowu RzĄdy bolszewickie odzna- dni-by (lfinrą swej · krwi i
szero.kich mesach społeczeństwa niemf~ekfego, jak i wśród z~tsrgi dyplomat.:yczne między o~yły sit} mnogoś<:ią fantasty · swego ~ycia otmpyw_ać wolpo1ity.ków 1 dyplomatów, sto- N1emoam1 a Jroaltc1ą, które w cznycb nakazow i dekretów, ność i niepoc'llrgłość. 1nni-hy
,jacych na czele rządu. Całe tadnym razie nie wy1dą Niem. iak: ro~wiązanie wszystkich 'Str.zec. wewnątrz; kra1u ładu i
stanowisko . Niemie~ wobec com na d?bre. Znisze1enle małteilstw, ogłoszenie ~aięoia . -porządku, dać . podporę i otuwojny polsko-bolszew1oie1 by• konsulatów 1est jaslrrawem na na rzecz państwa wszvstldch che Młnlf>rv1 w1.
ło i .Jest wynikiem nienawiści ruszeniem prawa mif)dzynaro- majf\tków J rywatnych, z obie· W tvm momencie wszyscy
dowego, które zapewnia dyplo tnieą wyznaczenia chłopom po spełnili swój obowit\~ek. Speł„
do Pols}\i i Francji.
niła go i Strat ObywateJske,
KaMy trzdwo -pat~zo,oy po· mnt.vcznym konsularnym pl11- a morgi i t. p.
lityk zroz11miał by wtedy, te cówkom zupełne bezwc. zeń- z powodu zrabowania skle~ etawając z za 1, ołem do 11pelu,
ypad- pów, miitał zupełnie handel, a organi:rn,j~o ~we do służby
m •mo nawet chwilowego po- stwo ł nfet:yJ<alność.
'
wodzenia armji czerwonej, ki zaś w Fuerstenwalde i Er- w mieście zapanowała stl'aSZ· wewnętrznej sz1>regl.
Cuti nad Wisłą, ocalenie
traktat wersalski nie mote furcie stawiają rząd niemiecki na dr{IŻf!Zna, 8 z 1iie. nędza.
Trzy klgr. czarnego chleba Warszawy i Polski od grozy
być zmieniony, te przeto nie w zatargu z · cał~ koalioiSr
WymienfQne zajśoia w Wro· kl)SZt(1\\ ały np. 1000 marek.- bolszewic lde1 i hańb.V niewoii,
doprowadzi do oeln prżymle-
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111Cz~no ~
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~a.sługa naszego ~ołnłerza

,. " ~- rze z bolszewikami,

to

1c'::

pośrednie min12ło. Skr?.yilła
wi~o wkrótce opadły, z ·1p·:·:
bezpowrotnie minął.
Zołnier;, n .1 froncie n 1dal
spełnia swój 1,rwawy wobec
O_jezyzny obowiązek, obyw n t~l
w kra)u już ;tylko ozęśc1owo .
Tylko bowiem cz~~ć czło n·
ków S. O. zrozumiała, że :i:
cli wiłą kiedy wst:\piła do Stra~.:v
nalety pełoi6 słu!tb~ do końr.H ,
do roizwiązania. Ze nalety wy.
trw " ć. I wytrwała.
Za to jm składam w imieniu słu.tby podzi12ko"'.11ni~.
Wszystkim-kolegom dz~11ln ·•
oowym i ioh Mstęp0om, stnr·
t1Zym przodownikom i prz···
dÓw:Qikom, szervgow_com i go~ 
eoni_ sekretarmm 1 kancel1etom, - wszystkim tym, co
punktualnie i ofiirrnie sł'!-l~bę
w imię nie honoru lub rnt~
resu osobistego, ale w 1mie
zrozumienia r ·;,, \WZlęte~o :n1
siebie ob0Wil\Zk'l1 ril>łnili. R 1.ad·
ka to w Polsce ~aleta, dlate!:;O
zasługa Was wszystkich ts m
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k ·wygrac•
a
J •t•1oa marek?.
ml

zasługa karnych i rozumie1a:
cyob swó1 ohowi~zek obyw~.
teli. Ale mebezpieczeństwo ber.·

wi~f{sza.

W poczuciu spełnionego rze·
telnie obowiązt,u schodzide
dziś z posterunku. A wiem,
ta na katdy zew 01czyzny•
Polski staniecie znńw do ape·
lu. Wiem, te na Was, .Jako r:a
.kadry bojowników o n01\ q
Polsk~, Polskę pracy i oho
wiaizku, liczyć zawsze możn11
Jeszcze raz w imieniu słUż
hy-1z i f2kU1ę.

Komenr:i 11 nt

(-) Dr. B Ficbna., kpt
Wice 1rnm~ndant
(....._) w. Dolecki.
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stępnych laii 20 odbywać

Ił~ które

ob!'lerwuiemy w innyoh

R,1zumie

się,

#

, ązaKo~
'ił

z· 1 · .
.
Komitet J 0 ~noezen1a 06. r·
11ego Sląska z n·~eez:tposp i)~1 i ~

Pols~ą up:asz\ w;zy~\'neh
zare1e~tro 1A anyc ,

kó~

1

0

r;~oc ąza-

_G6rnoś~ąr.aor.k1, by \:

raz1.e l!lm1~ny .miejsca po!by~u
(zmrn.ny sie~t.1by, w.stąp . ~ma
d_o ~olska 1 ~ d.) lłomumk51"~all. o te~ n ie zw o o z n H'
K.om1tetow1 wraz. ~e wska~a.·
~iem obe(cnego dm\e1sca 7.aJ11~8•
szkan 1_a wzg1ę n e przy. z a
łu WOJSkfl wego).

$klada)cie
ofiarv '
'
ltf
na fundusz
1
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ptiieu ~ scy
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ż13 nabywcy odsetek, jeden

t owy.
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B Elf

kupon

wi~lt"

b~dzfe fÓWnłet W drodze los<!"° 'J>a:ÓstWacb, przypomnf1my SO· późnieisi Jrnrzystać Z tegoprny · szych :rozmiarów .d.O e.wentual~

nego zrealizowen1a m1ljonowe1
wania amortyzacja P?żyozk1, bie zresztl\ t. zw. l)opularnie wiJe1u nie będl\.
.
premli.
naj
,jałr
uprzystt'lpni6
Aby
t. j. wykupywanie je1 przez ,„premjówlrę• rosy,1ską, gdzie
W razie wygram& wystarezv
ohlfgaoje wypuszozonych po· szerszym warst wom ludnośei
rząd.
Innemi słowy: w cfągn piet- t .vczek T>remjowyeh 'os1ągaj ą szvbkle nab ywa.nie tej poty· go wraz z obligaoj~ pr?Jed~t.lł·
.
•
Se1m uchwałą z do. 16 lipea wszyeh 20 lat posta4acz 4 pr. kurs obiegowy ~nacznie wy?.M ezki, t{orzystne1 zarówno dla wi 6 w łttórymkol~1ek oddz1~le
·r . b. upo.watnił ?Zf\d do wy- Pa~stwowej Potyc'jk1 Prem10- ezy od emlsy1nego, to zn11ezy, posfodaezy <irobnych oszczęd· Polskiej Krajowe) ~as! l O·
pus.zczema wewn~trznej poty- we7, wygrać mo~e na .kata!\ ~e po 'Pewnym czasie. zamiast n ości, iak i dla .kapitalistów, t.~czkowei, a ten be~ lakrnh~o~·
· . ozk1 pod naiw" „4 proc. Pań- w 1000 markowy~h obl1gac11, 1000 frtnków wertn śc1 nomi- aby uniknąć tych trudnoś~i na wiek "Potre,ceń, i n1e t>óźme1stwowa Po!yozka Prem1owa• sum~ 1,000,000 marek, przy- nalne1 płncą 11500 alho wiece1: jakie był nara?.ony kupujący iak w ciągu dni 14 oa dat,Y
ia, WY: płaci SZOZf)D8 S~m~ 8 milJardów marek ·ozem Obig!lcje ID~O 8WOją ZB.• bior"C to pod Uwagf), na)etV pot.yczk12 „odrodzenia", zorga· prze1sbwieo_
trzymu 1 ą l włdeicłel ie~ w przypuszcza~. ft kurs łl4: lJroe. :n1:r.owanyeh zostaie po pierw• śliwoowi pełny JI1 i lj o n mo.
pOJsk1cb.
Z dnie~ 1 patdzł~rnfka .rzlld następnych lata~h dwudziestu Pań ~ twowe1 Potyczki Prem1<>· i:;ze kilkanaście tysi~oT punłr- rek.
Tak 1Vfęc n&bJwea „-prem ·
tów !i!przedatv, #l powtóre przystąp1ł do zreahzowan1a u• ot~zyma całkowite. sum.ę za ""' '" równi r! si~ 'P"dniei;iie.
Posiada1acy wi~c obligae,je usunięto wszell<i 6 zbi,dne for• 16wtd"', bez tadnyoh trudów,
chwały se1mu, wypuszczając ni~ naletną pg. warto śCJ no ·
,ob 1 i ga oj e po 1000 matelr mm~lne), wraz ~ -przy~adaią· „mil1onówki", folr niektórzy mnlności oraz wszelkie skom · bez konieczności legitym iw1': ·
. cem1 prooentanu do dma wy· nazywaią tf) pot.vezke, w ra zie plikowane manipulaei& przy nla e1ią przy k'!lpnie potv~zki,
,kaMs:
nazw1!k~,
bez podawama
ehęcf ozy koniecz'ności pozby· nabywaniu potyczki.
Obhga~je połyc~Id prem10- lc>sowania.
we1, p~i:nadaj,, tak jak i po· Z powy~s2ego wynika, itl eia się ilh 1JO V1' inien uz.vslrnć Ne bywoa. bez tadnej zwł o ki, wskn~ywania adre8u, .oczek1 przedn10 emitowane, prawa .nowa P.otycz_ka będzie b,· z- za n ie sum~ wy~l!!zl\ od n?mi· bez straty ozasu, otrzvma w w:ania na przy~oto:"an1~ dl?
. W:Zgif)dn1e na1lepszem z~bez- nalnej, ~&płacone,j prl'Je!'J mego mie jMu, eo do których hfldti, niego 1Jp r e1alne1 obhgael1, b~z
papierów pupilarnyoh.
odpowiednie ogło!!!zenia. obli· hdne1 straty ezasa, z.ałatw1ó
Doeh~d wynoszący 4 proc., p1ecze~l~m oszo~dno~oi 1 naj· podozat!I kupna.
Mimo to, mimC't powntne pod- gaoi ft na okaziciela, opiewa11\· mote sprl\W~, która, o tle oho~
~ołny i~St od podatku od ka- zupełme.J pewną l~kntt\ kapiraz mu si~ w ciągu lat d w_u ·
tału dla wszystkrnh warstw eta wy w.v pUA'l.ezenfa potyczki Cl\ nB 1ooo marek 'Polskich.
p1tałów I re~towego.
d21iestu szoześol~ uś!11ieohn1e,
kursudo
podobne
Oblige.e}e,
.
w11rnad
wyt8zym
kursie
-po
korzystniejszl\,
tern
i
ludności
prócz
da'e
Katda obhgacja
tego mo?noś6 wy~ranła premfl łt upewnia ona 1e1 poeiada· to~e nomfoaln!ł, thrb P aństwa f~eego obecnie hirnknntu .Ko- robl l'l niego człowJeka bt 2
w kwocie milJona marek, ezom przy wprowad1ania no· volltanowlł nabywt.11\e;rm po~ jciu~ '.'<l{owsktego• • tysit\omar - troski patuf\eego w pnyszłośe
skąd, ~e'- powstała nazwa po- wei walut7 pol~.lde1 przeraeho- trezkt> ,do e Jf1tot'11ds r. h., kowei o, łttóry e h 1f\(nr .v 1pot-- mog!\eego uspokoi6 byt tW'O
.
.
wanie po kursie 10 proc .• wyt Jio~.v6 K> bligscj e po ceni" no. k116 motna na afiszsoh, ro,;. ioh naidroiszyeh.
tyczki.
Nfo · przytem nie trae1, ft1 .
POCZĄWSZJ od 6 lf!!1topa/ła !Zym, ni~ U3ialony zostanie mlnsln (,1, to ZOllO'Z:f rno cenie plttkat11wanyrh 'f)O W!'!~y •tkłe.b.
r. b., w katdl\ ll!Obot~, 1t wi~~ dla w7m1an1 znaków obieg"O· n"' iałr~\ s.I\ vryst11 wionl", A więe rn il!.!'ltach i :r,a t{:\tkaoh kraiu, ozego s i ~ nie wyzbywit, Ieez
eo tydzi~ń w olagu lat 20 od- wycb, t. J. obeonyeh mn.rek 1000 marek za ty , itJ,co, i uie od- taW i <' ra ć h ~ dt! , oprócg 40 ku- przeciwni m& ey~ !( pewn?
byw~ó s1~ ~.ędzie. wylosowy- poJs.ldcb.
1ior.a6 ibdsetek, .Ja.ko pł.atnych poi.ów rocznych czterdaiesto- od sumy pod postacill kuponu
warkowych na pod.noszenie czteroprocentowego.
·
B1ora.c pod uwage przykłady, z góry+
wanie premJa. w OlJlgU Zaś na-
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Ksłężkł le ż „ .rnierza.
Pr~chód (skłlldk1 mies. kwe. otruł s : ~ kwasem karbolowem
(-) Referent kulturalno-o· stf: .r.fiary) wynlósł.30941 mk. urzędnik Teodor Bugański,
światowy III batallonu ozoł- 60 fen„ rosohód (dywan, mon- lat so.
gów w Łod~i r,wraca Bif) z& sfrancja, konfesjonały i t. d.
Jak nas informn1St przyczy•
nośredn k t~ em naszego pjsm 11 17842 mir. 60 fen., pozostaje ną rozµaczliwego kroku były
śb do of'
h w kasie Ja599 mk.
niesnaski rodzinne.
Bohaten1kiemu o1'rodey Lwowa, znaftemu zagofl· "' go~ąc1' p ~o l\ ·
iar~yc
Skarbnik ks. A. Bnrz,,.ński
Prz.V trupie postawiono no• e%ykowi ułanowi, majorowi Romanowi Abrchamo10ł Łod~1ane~ 1 Lodzu•n . o ofiaro.
.,, hołdzie.
.
wame ksH\~ek (t.reśe1 belotry.
Dziekan O. Gen.
sterunek. a o wypadlrn zawia·
·domiono władze śledcze.
s t yczne,i I· nau k owej) dl.l\ no·
Zapł•ta •• remlrowan•
wo-utworzonei :Swietlicv. III
woą.
.Pr zejeoh•llJ' n~ śmteró.
Czerwon&. .iak maki, jak krwa~e rabaty,
• Jest serce Twe młode - Ułan· et
batalj~nu I 'P• Czofgów._ Mt~st, . (-) Wydział IV Szt. D. O.
a) Onegdaj furman Marcin
T•~ serce zwycięskie!... Za Tobą. zostanie
by miał,! one leteo gdzieś bez- Gen. poda. ie do wiadomości Rosiak l'Jamieszkały przy uk '
Samotne w ~s.lmoeie kochanie„.
u~yteczn 1 e lub co gors~a stać zainteresowanych ~e za wozy Mi0 kie~icza 11 jadno paro-'
Slf) pokarmem dla mob I my·
·
Uła.nJet Ułanie!
"l
•
. h k · tkl w
t
ze.rek wirowane
w• Ł od z1• w d • konną bryczką, naładowan~
szy•.mec. sią
asze s u. 9 sierpni" r. b. v.a kwitnmł towarem przy zbiegu ulio ee„
Trofea ~dobyweze na piersiaoh zakwitn2'
Df) SJQ me~ rozry~k~ d~a ~oł D-cy Warsztatów Taborthf o. gieJnian~j i Placu D~brows..'
1 'harde orderów klejnotyt
~Jerzy~
rym
r
Y~ ~e Gen. Łódź - b~dzie wypłaoa- kiego na)eehał na 7-letniego
Uhinfol Ułanie! Jak mit -pcd Rokitn!\
· ·
daJe s1„ ozęsto k ro6 dotkhwie ła naletność. Komisja Gospo- hł
K 'mie za DłótkA
odozuwRć
M c opca
az1
r
.....
Rozbłyśnien na 1e.wszet Zostanie brzask złoty!
. „ : kł d ć
A
daroza
D.
O.
Gen.
(ul.
o(N.
TM"gowa
27), .który poniósł
K s1ą1.1 1n s. a a . mo1.1na u nius7.ki M ~. V pi~tro) w d. śmierć na miejeou.
IDaniel Ułanie!
Referenta ku1t.-o światowego Ul 13 i 23 października r. b. od
Baonu C,.;ołgów, _ul. MilsZł\ 5~, g. 9 rano.
StllJowe podkowy końskiego kop.y ta
rod kol•".CI tramwaju.
Zawisnl\ nad wrogiem w szalonej brawurze,
oraz w Re di.lkOJł naszego P1•
O terminie wypłaty za wo· a) Na. ulioy Zgierskie) vis
Jak piekło .IDliszozenfa.•• I sło1ioe zaświta[
sma.
zy. uprzf\t i iiodłs, zarekwi• a vis M 118, g.jzie mieśel sill
I nigdy nie skończy się cudne świtanie!
o plac dla województwa. rowane w l'OWiatach, nastj\pią ochronka .Gnitsi;do• tramwaj.
Ułanie! Ułanie!
(c) Magistrat poszukuje w oddzjelne ~: awiadomienia.
jadący w stron~ Zgierza, 'Pro.·
oentrum miasta. obszernego
z
•
Il
wadzony pr~~ motorowego
Czy słyszys„t Dzw1Jm bije przeoiągle na trwogę.
placu dla. budowy gmnchu wo• 0• •
Ignacego Rozah1kiego, na1e-·
Ju~ woła boJowa pobudka - do szartyt
jewó<l7.fwa łódzkiego.
(-:--) Narodowa O!g.sntzaoja chał na wyohowańca teJte o-'
ttubiete si~ pślf\„. Hej! W drogę .•• HeU W drog,._
ZwracRmY uwa~ę. it poj~cie Kob1et urządl'la dz1s1a1 kwe• chronki Włady<;ława Szule)a1'
Choć serce rozdziera ne.jdro~szyohi,warg łkanie„centrum mJasta• ·powinno być ~t~ na .Seke}~ Oświatow~. Zna.. łat 13. Smierć D·)stą.pila mo·
Bejl W drogę! Ułanie!
rozszerzone, gdy~ skupianht JPtC of1ernoś6 naszego. społe- mentalnie.
,
urz~dów w jednym punkoie _czcóstwa zwracamy Slfl z go- • lnaugura.o ylny Ko•oert
jest niesłuszne.
rącym apelem o t>Oparcie ~aS7mfonic:n7•
...,.
•
• i.. ••
dyr. Czeraszkiewic?J, który w
Dotychczas sprawa -przed· ~zyoh us!łowe.ń•• Mamy nadz1?. ,_
Oł\OllC. imitmiu kolegów OJCa 7.marłeq stawia się tak, i~ prawiewszy- ł~· te społecr~enstwo łódzkie w poniedz1ałak~ d. ł b.
f,,.
0 i w imieniu młodziety stkie urz~dy pomieszczone są biorąc pod uwag~ w~niosły o godz. 8·e1 w1~z. w Sa.~
:z.k1Jlne) tegnał szoz"tlri po- w kwartale od Placu Wolno- cel kwe~ty, poprze nasr.e,szoze· Koncertowe.1, ,Ję,k.Jut podah
Jegłego w patrjobcznym i ści do ul. Przeje.?.d. Tymcza- re ebęCl.
. śmy, odbęd11e si~ , il!au~ura·
•
ł d ·
· d · l i
·
cy1ny koncert sym1001ozn7,
Oatatnla po•ł ' ' '""·
w1el~e serdeo~nym przemó- sem po.u. mo~a zie~ cam1a· o zwolnlenle ucanl6w z woj· ŁódzkieJ Orkiestr 'Symfontoz„
0
e) Wezorr i oddano 11iemi wieniu.
.
sta-na.1pi~kmejsza,
szero•k•
ne·. K .onoert~enuświetni
~zątkł bohatera. łodzianina, S. l?· 1'l}Or. Sobolewski spo· ki~h uhca.ch, ~ygodnych cho- -) W sobot~ 25 b. m. od·
w st cm znakomity
.bB"'erza. ~. 1'· Józef& Soho- czął ob•Jk grobów oałego sze- d!11kaoh I obf1tem zadrzewi~- była si~ w Ministerlnm Spraw te.ff: Oyer ~p Warszawskie1
I~wi<kiego, t>Oległego na polu regu hol1_ałerów. poległych n~ mu, .1est upośledzona i .!edyn~e Wo lskowyoh konferenc11\ z u· ~t&nisławp a[11szczyński, któehwały w walkach pod Bfało„ placu bo;u, ldóryoh sze:zątk1 pro7ektowan~ katedrR..b1slmp1a działem przedstawieiela Mini- ry odśpiewa arj~ z op•• otel·J
~t(lkiem .
sprowadzono. do Łodzi I zło- ma t~ dzielmoQ ?1;yw1ó.
slertum Wyznati Religt1nyoh 10• Fedora• i Ryoerskośó.
Dmecko nagzego miast?l, syn tono n&. m1e)soowym cmen· . Naleiałoby miejsce dła_ WO• 1 Oświeoenia Publicznego w wi~śn.1acza• z to.;. orkiestry.!
tuf:eJS'zego pedagoga, ś. p. Jó· tarza..
.
. . Jewó?ztw.a upat~y.y~ w ~J po· sprawie zwolnienia ~z wo1ską p 0 „stem w programie pot~.'
zef S1)bołewski zaledwie zdo•
Nh~ohaj mu rodzmna z1em1a łudmoweJ części m1as_ta l t} m wszystkich uczniów szkół śred· tna ~ymfonja pierwsza ~moll
fał opuścić szkołQ, w której Jekkl\ bedziel
.
sposo~em. ruch .PrZJ'.Jezdnyoh nich ogó1?1oln;ztafoącyo!i 1 za- Brahnlsa i niegrany u nas
był wzorem młodzielica-pa·
Ola tołnf"trsa,
kierować 1 do teJ dzielnicy.
wodowy~h c:raz. semmarjów dotyobozas poemat symtonicz·
łrioty, - ja.ko harcer~ -wzo•
(-) Dnia l·go patdziernika
o uaznła••ołnlera.
n!\uczycieJs~1ch 1 prepar~nd, ny „Kikimora• Lindowa.
1!.:m stu!'Z'Yeh kole~i\w zaei'· tttworzone zostało •Koło Opie- Przewodnfoz9oy Centralne· me wył~e~a1ąc klas ostatmoh. Dyrekc1a dokłada wszelkich
crnął si~· w szeregi ~chotni· ki• nad tołnłerzamf Syberyj- ero Komit t l Koła o ielri nad
w,na)blitszym ozasle władze mo!tliwych starań, aby wykQ-<I
k6w, aby c!ll\ lfatlrt-0.ic;.;yz~y skie1 Bryg. Piechoty. Lokal uczniem-t~Jnl:rzem• pw Łod~ woJnowe wydadzą odnośne nywanie program~w stało n&
~yw~lczyó. wołndó i bron~~ „KołA* mieści się przy ulicy wzywa. rodziców do stawienfa zarz11idzenla.
wysok1m poziomie artystycziieml rodmnue) od na1śoia Główne.1 150. Udzi8ła si~ tam si12 u kierowników poszezeDoohod'f celne.
nym.
b~n·barzy~eów.
wszelkteh informacJi oraz gólnych szkół m~skleli w oelu
K
·
Bił.ety do nabycta w ksi~
Kotldukt pogrzebowy po· przy1muje się przesyłki na odoz ta.nia 1 od iB&nta. me~
.c) .Łód7ika o~ora celna w garni Alfreda Strauoha, ulica
~nedzeła kom1ian1a honO'ro - front ofiary i zapisy nowych
,Ył
d0 P MJ>. t
m1esU\CU wrzeAmu otrzY:mala Dzielna 12•
wa ~ orkierstrl\. która na człon'ków
·
mor ,a u
P· . ID\B ra 8 P~· dochodu 21 teł od pr?.yw1ezio_ __
ementarzu oddała prochom bo·
Wo1sk. w spraw~a zwalniania nych z zagranicy towarów
baterA honor, wojskowe.
Rezultat kwesty •~ade111loaek ochotnf ków uozn1ów z wojska. przeszło mil1on marek.
Nad mogiłĄ po od~plewanill
(c) z kwesty niedzielne}. uSprawozden;e fl11ensowe.
Dwa razy tyle osfągni~to
modłów tałobnyoh, przemówJł rządzone1 przez tutejszy OdKomitet Pad „ Upif)kszenia by dochodu, gdyby ruchu to·
r<s. pref. Bn.eziński, tegna1ąc dział Lfgl Akal'lemlekief na kościoła garnizowego w Ło - w&rowego nie parałitowała
Wł! wtorek, dn. 6 b. m. o~·,
młodego bo1 owołka imieniem iołnierz~ po ostateeznym o- dzi•, dt ładając serdec~ne „Bóg biurok~tyozna . fCirmalłstyka b~dz1e si~ posie~enie pp, m&J·
Ojc211zn1 1 Narodu..
bliczeniu os ągnięto przeszło zapłać• wszystkim ofiarodaw- komisji wwozn i wywozu to· strów farbiarskich w lok:al11
Po orśpjewaniu „Salve Re. 91,000 mk.
.
com, podaje do wiadomości warów.
Stowarzyszenia, na które za„.
gina• i oddaniu przez wo.jsko
Jak na dzisiejsze głodne i ogólne} sprawozdanie kasowe
S•mafa6Jatwo.
prasza wszystkich srzeszonyoh
nonorów, trumnQ opuszczono drogie ezasy, jest to rezultat od dnia 11 stycznia do 1-go
a) Onegda.1 w hotelu Polo· i nleząeszonyoh na godz. ?'
do zittni. pociłem zabrał głos bardzo pomyślny.
września r. b.
l))a przy ulicy ·Dzielnej M 88 wieczorem
Zarzl\d•
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- Nic nie wiedziałeś, co si~
s nim dzieje 7
'.
·~
~ ~
Nie wiedziałem do oetatU/
niego lata.
/.J
Có!t st~ zdarzyło t
1
- Nasza córka EmilJa, f.
CPrzekład l!i ansłelskleto).
dąo z Harry Smith, naszym
(Ci 6 g dalszv)
sąsiadem, spotkała Pawła.
Ozy mówiła z nim t
Gfeograflcznie znacz,. to · - '11ak, zaczepill go, na ra·
w~,;eJka
mlejscowoś6 poza zie Paweł udawał, te ich nie
d.wunHtomflowym
obr~bem zna, te to pomył1ta, lecz w
własnego miasta, zarówno da- końeu przyznał si~ do wszystlej połoMna włoska jak I an- kiego.
ty~d1 Sf\ .Hgran f~·. W ro.
- Chcesz przez to powiedtlnłe znaozy to, te podrót.ny dzie6, i! Paweł 'Przyznał si~
·w;rłl\c~ł &lf) zupełnte ! tycja siostrze i jej wwarzyszowi do
pozostałych, tak jakby umarł. kryminalnego oszustwa, ~·
Mater1aJnłe znaozy to : . 1edna -pełnionego na osobie lorda
oepba mnie1 do ty•ienfa.
Radolyffe ł
Podrótny Jedzie .za grani- O nie, woale tego nie
.;~· łak samo bez niczyjego mówił. Powiedział' tylko,· te
talu i przeszkód, Jakby szedł dobrze mu się powodzi, te
do oberły. I co duwnie1sza Jest teraz , gentlemanem, te
l!likt n1e pytt. ttk-d wetmie przyjdr.1e kiedy odwiedzi6 ropl•nł,dze na -podrół.
dzinę. ale nigdy nie przy- Nie ~ówił więc Wlm, szedł.
dGk-d jed11e t - pytał znów - Czy mówił, gdzie mleszpntwodnfCzfłCJ.
.ka 7 .
- Nie. sir.
- Dał adres Emtlji na Ap- Nie p7t&łd o to nigd1 t eteadway. Ja z ton!l nie mfe·
- Nie. sir. Po eo 1
lfśmy c~HU ig6 tam, ale E·
Istotnie, świat tale wielki, a milja z młodym Smithem po·
1Gdzlna Bakerów tak mało. szli pewnei nledzie1i, ale nie
naczn~. ·.
znaletli ulicy a.ni mieszkania
- N~e pt.sat, nJg471
. Pawła. Nie było wcale taki~ .
. - ~IJr( ~ ·
~· •
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- Nie robiliśoie
poszukiwań?
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- WJęo dobrze, Mr. Baker* w ialny. PrzewodniCZflCf, nie
mostawmY tQ kwest'" na boku ohcąo tego przedłuta6. "'1·

- Nie, sir - odparł mularz - mówfł ju~ z wiQ.kszą przy.. rzekł krótko :
z tl\ spokojną filozofJf\, wła· chylno~oią przewodniczący - To wystarcza.
śoiwą lndziom tyjącym s dnta powJedz ;,nam teraz, co of~
Murarz od razu stał sf_, daw.
na dzień. nie ma.Jącym ozasu skłoniło pr~yJiśó dzid tuta.J 7 nym skromnym
ozłowieczani chf)Cl do badania rzeczy. Oo ci~ naprowadziło na myśl, .Idem.
Odpowiedział jeszoz&
wychodzących poza granic~ te człowiek zabity przedwczo· na kilka postawionych mtti
lob codziennego tyoia.
.ra) w dorotce, a którego ga. pytal\, nie dorzucaja,c nic do
- Nlgdyś nie robił jakfoh zety nazywały Mr. Filipem de wydwfetlenia sprawy nadzwy.:
starali, aby dowiedzieć siQ co Mountford, 1est waszym sy- ezajnego podejśota l ~sys~
robi, jak ty)e wasz syn t py- nem t
_lorda Radolyffe.
W kol\cu'
tał da.le.1 przewodniezj\oy, bo
Jim Baker w odpowiedzi przewodnlozl\oy, . znieclerpli•
ćbo6 przywykłf był do filo· wyciqgnął z kieszeni staran- wiGny i Bm~czony, zw16olł sl~
zo~ji ludzi te1 kłasy9" czuł si12 nie złotoną gaze~, tozło!tył do e-=dziów z zapytaniem, czy
dziwnie poruszony całą spra- J'ł i podał przewodniCZf\Oemu. nie zechcl\ Jeazcza jakich PJ~
wą. Leoz James Baker, zdzt.
- W .Daily Graphic• zo. tań postawić świ~Owi. Jeden
wiony uporezywem porusza. baczyłem wczoraj porłret Pa· z nloh zapytał wówczas, ozy
niem tak zwyeza)nej rzeczy. wła. Poznałem go zaraz, ale zmarły ma 1alde znaki na cfe„·
odparł naturalnym głose:ąi:
maJąc zaj~oie dopiero włeczo• le. po których rodzice mogli•
- Wiedzieliśmy, te nie ro- rem pokazałem tonie i dzle- by go -pozna6.
\.
bi nic złego, gdy go Emma etom. Postanowlll•m1 wśzys- Tak, sir - odpowiedzi~
spotkała był tak wspaniale ·u. cy zwolni6 się od pracy i murnz - ale o tem wi~oe.I
brany i wygll\de.ł br..rdzo przy. przyjśó tuta1 obejrze6 zmar- wie matka, nfł 1a.
· "'
7.:Woloie, wi~e wszystko było łego.
Następnie s„dzla
zwrócił
w porządku.
- I poznaliście w zmarłym si~ do pnewodnioz"cego z za-·
_. I nie myślałeś wł~ce1 . o zagubionego syna 'l
})Jtaniem, czy b~dzie mo&n&·
synu 7
- Zło~yłem na to przysi~ sprawdzM te znaki na clela-'
- NIe chcieliśmy młesza6 gę.
Zapytaj str, ona · zna zamordowanego, a otrzyma w·
si~ w jego sprawy. Gentle- swego syna, wie .1 akle miał szy pot„ierd7.&Jl\Cł\ odpowiedt,.'
mant nie łubfł\ mie6 wizyt znaki od ospy i ezram~ na &e srobi siQ to po skoAozonem'
ełutl\CJch lub takich biedaków, nodze. Kobiety w tych rze. 'JedJłwfe, oświadczył, te nie
jak my.
czach wi~oel wledze. od n·as. ma wi~oeJ pytali do stawJa,
Filozofia w pOłł\CZeniu z pew • Jim Baker ezujl\C, te ni~ nia.
nem delikatnem poczuciem długo skoflczy si~ badanie, Przewodoicząoy wywołał na',
dumy i brakiem wszelklei;o stawał si~ mnie1 nerwowy, 11 ftopnego świadka..
·
ego~~ nawet przechodził
ton Jo(D. o. a.)
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„Papierowego kochanka• ,jut
w trzecie' obsadzie. - „Papierowym" był Osterwa 9 Papte"
rowym" Węgierko, poprawnym był Rdzawicz.
Wiemy, te o rol~ Otella, Hamleta, Franciszk_!l. Mo o r a,
Konrada, lrydjona, Kordiana,
dobijali si.'2 ,pr~yści ~ częstokroć łamah

sobie ząbki.
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lekcje rozpoc:z ly

wteniu piątkowem cechowała. 9
i rem a. Dobrze 1iomyślanym a
poetą był p. 69.wlikowsJd. '(b) 9

Paryż, 1 pa:tdzie~m.ka (P.A.
T.)-Hav~s. Obecn~ w Parytu
cżłonko"'.ie Rady Ligi narodów
zebrali s1~ wczora) wieczore.m
na na~ady u Leo~a Bourgeo.1s.
Obec!11 byli rowm~~ .na pos1e:
dzemu przedstawiciel Poł~k1
-: P11derewski 1 przedsł.llwlc1el
11twy--:- W aldemarae. Bourge01s. zawiadomił. ~elegatów, ~e

wo1skowa komisJ.a p~zybędz1e
do Suw~łk .w meilz1elę dnia
B _pe_tdz1ern~ka. Aby uniemot11wJć wszelkiego rodzaju nie„
por~zumi~n~a eo do roli i fnn·
Ju~j1_ .kom1sj1 ustal~no, ł.e ko·
m1s7a rozpocznie n1ezwłocznie
swe prace na ZflSadacb, zawartych w rezoluc.1i RBdy z
dnia ~O u. m. Gdyby ,podozas
narad wyłoniły si~ trudności
eo do interputac)i u.sad w
takim razie rz~d według któ·
rego opinJi takie' trudności si~

WDJSB

suwle[kllh.

Helsingfors, 2 patdziernika.
Radjo. Potwierdza si«) tu wiadomość o demoralizacjl wojsk
sowieckich, które organizuit\
wsz~dzie wiece za okoiem.

września. urządzono zamach
ujawniły, będzie obowfĄzany na Trockiego w chwill gdy
zwr6cJ6 efo z przed.i:ttawieniem opuszczał do;Ą·orzec koleJowy
sprawy do Rady Ligi naro• by Bifl udać do Moskwy. Wie•
dów kfóra spra ę ropatrzy. le osób ranionyoh. S.;czegó ·
Delegaci poląki i lit•·wski łów bralr.

,„

,Przy1~li do wia.domośot oświadserm n11u
czenie Bouey;eois l zobowiązaPl Snl.
li si~ zawiadomi6 o nim swoBerlin, 1 października (PAT)
1e rządy.
Radio. Rząd pruski przyjął
proiekt -pruskiej ustawy wyli
' .
borów według którego około
. W arszawa, 2 p 13 tdzierni~. 360 posłów składać b12dzie
{'P ĄT). Prezyd1um .Rady mim- przyszły sejm pruski. Na io
strów. Jro~unikUje: W dniu 1 tysi~ey wyborców wypadnie
października na. nadzwyczaj· 1 poseł. Prusy podzielone
nem posi?dzenin R!1da mini• b:.yć mają na. 74 małych i 19
str6~ za3mowała się stosun- łl\eznych okręgów wyborezych.
kam~ w.e wschodnie) Małopol· Jnk się dowiaduje „Telegrasoe Jakie .sł~ tam wytwotzyły phen Union" wybor.}" z przy;po ostatnich W:YP&d.kaoh wo- czyn czysto technicznych od·
1ennych. Powzięto szereg u- by6 się nie mogj\.
chwał, z któr.vch w1niks, t:e

· I Ili" l\nlS\t'i

:~~ii,P~t~s~;:::t:ł~ch'~f!:!~

kań?óW eiętko nawiedzonego

opieki\ władz państWllWJoh.
Upowatniono takte ministra.
ap~a~ wewn~tr~nyoh do wm.to•
cmoo1a. pohcj1 celem utrzy·
m.ania 1 zabezpieczenia bez„
p~ecze'dstwa publicznego. Mi
metrowie sprnw wewn~trznych
wojskowych i sprawiedliwości
u~worzą k?misjt), której zada·
mem będzie uj"dnosta1nlenie
:gorm p~stępowania przy docho.dzeniach o prze!!!ł~pstwa
rpolltyczn& 1 kontrolowanie,
aby normy te nfe .z?stały na·
ruszone. Rada m1mstrów uebwallła. udzłell6 doratoej po·
mocy m1eszJra~com Małopol„
ski, a. to. zarówno celem nrlJ.•
ehornlt'~1a rolnictwa przez udzI~leme zia.rna na zasiew.
koni; . narzędzi rolniezyoh, jak
i dla 2nopatrzfini& ludnośoJ w
utykuły pierwflze; potrzeby.
Postano~lono takte udzfeli6
P?moc.v tech11lczn1J t komu·
n1kacyjnej. Rala. minh1tr6w
przeznaozył& na te eele 200
mil onów marek. lóornfet zoefały

wydans

edpowiedni•

zarzs.d:ienia umothria1~e powrót ludności ••alruaw•n
io powiatów hilth4Mfti~h. DJ&
ezęści M'.1łopol~lri naw edzonef
przez ~ 010~ wydant będl\ 010bne postanowienia aprowiza·
~yJne. W u~hwi.łe.oh t;rott rz~d
uwiglc=;dnił takte szkolnietW<l
iewakuowane szpitale.

„

SDQ~l~ó~

fra'!c~ak1m

kongresne soc1ahstów
w Orleanle odrzucono
1400 głosami. pa:zeoiw
691 ~u·zystąe1en1e do
moskiewskiej między•
narodówki.
Paryz, 1 -październik& (PAT)
Ba'V'as. Prasa francuska komentuje t.ywo wJnik ~łosowania n& posied~„n!n k~ngre·
l'!U !!!OO)ałlstów w Orle1nie. So·
e)alitoł więk!zo~~i odrzucili
jak wi1tdomo 1400 głosami
przystl\pf en ie do mi~zynaro~
d6wkl moski wskie1 zadaiąe
thtrMnłetom zupełnfl 'kl~kl2•
„L& Rt'lpublio Frs.noaie" oświai!oza, te rezultt.t gło!O·
wanta 1est zwJCif2stwem zdro'\trt'lgó roze~dku franousktełt
robotńików nad ob'Qdem bo{„

się

d 15

I

••J

września

prowadzą

z
poznania

ń

Nanaszkiewiaow~~

Klasy teoretyczne prof.:
••

V

CzilZU"IR8

jedyna! ukochana córeczka Heleny z Rinasów i Ed·
wardaAndrz:eja Fromów, za&nClłła w Bogu w Lubli
nie, po długich i ciężkich cierpieniach, przeżyw•
SZJ' lat-2 imiesięcy łO i tamże pochowaną została
O bolesnym tym ciosie zawiadamiają kre •
nych, przyjaciół i znajomych w głębokim smu •
ku pozostali
Rodzice,

R
i
l .I •
•
Warszawa, 2 J?azifa1ermlrn.
(tel. ~ł.). O~tczerm VlJS l ~ł do
Krasrna Radio ażel>y zawtado· .
mil Lorda Coursona~ M rząd
sowiecki przyjął do wiadomo- MiC»dzynarodowa instytucja
śoi zerwanie rokowań Rosyi ~
kredytowa'.
Wielką Brytanią. N~e :w1?z1
Na brukselskiej konferencH
w tem rząd sowiec·kt nic m- finansowej zostanie postawio·
nego, jak usiłowanie wywoła· ny przez delegację belgijską
nia nowego nieporozum.ienia wniosek stworzenia między.
pomiędzy obu państwami.
narodowej instytucji realizomfi
llł" J
:wania p(\zyczek, w której uI arułjl
I
dział miałyby wszystkie pań„
Poznań, 2 patdziernika <tel. -stwa ~~prezentowane na kouwł.). 'l'ygodniowy komunikat ferenoJi.
angielski donosi, te wszystkie Krwawe walki w Medjolanie.
dywizje sowieckie opuśJHy
"
M d'10
front syberyjski odmawiając
„Journal dono~I z
~ :
posłuszet5.stwa bolszewikom. la nu, ~e prz~? ktlku dm ami
W Tomsku, Mikołajewsku, Je- padły . z o lnen bud!nku fa.
nisejsku liczne od.qziały woj· bryczne~o strzały sk1erow!1n~
skowa usposobtone · są wrogo do . ~ołmerz:y, którzy z~7ęc1
dla bolszewików, w innych byh gt·zebaniem .trupów . kilim
mielscowościach Syberii czer- czerwonogwar?z1stó~, polegwoni Młnierze 'dezerteruią ły?b w o~tatmch dmac~. ~d
ma!!owo i zagrntają rzadowi działy wo1~kowe _?dpow1edz1a- Skła~u Bl~Mrurzne
sowieckiemu, który na Sybe· ły sal~am1, pon.1ew~~ 1~dna~ Warszawa, J4arszałkowska
rji coraz bardziej traci grunt rob?tmcy posług1wah s1~ ~a:

somIe 1e

perment

.

Hałska.

. .
Odańsk, 2·go .października.
(PAT.). Wczora1 wybuchł w
warszta~ach okr~towych t. zw.
('es.ir31ncb grofoy pot~r: Potar pows~11ł w paraln1 1. r~zezerzył sH) _szybko na .na.7bht·
l!lze budynki, zagrabH\C bardzo . powatnie wielkie1 hali
budowy okrętów. Pota~ przy
po~oey stra!t~ ro~arn_eJ

1

~a-

łog1 t~rpedowców ang1elsk1c~

~lokalizowano. Szkoda wyn?s1
o~oło .2 mfljony marek me·
mrnok1oh.

~

98.

1

Po!ar ·w ,dokalb

.;Je

mestinunouse.

~~~~I'eer~e ~;;~~~~:1~~a1;~:~ ~ ----=-r.a:ma:m:::i1m:111i11111-•

"

•

,J

SW/Q1Qo

Wojll~ ze szczur~ml.
Przed kilku dnl&m1 roz)'o-

automobil pancerny. .Po dłuwalce, . z~iszc~ono
karabin maszynowy i. wo 1sko
ob 51 adziło dwa builynk1, z któ·
rych strzel~no. D_wóch r_obotników zabito, k1lk:u ci~żlrn
zraniono, a około 30 osób iPO·
niosło lżejsze rany.
•
•
Rozd.t~1ęk kfędfy bolszew1·
am •
· z Rygi donoszą, te mi~dz;y
rosyjskimi bolszewikami a 1101 ·
!llkimi komunistami, przeby·
wail\eemi w Rydie od dłut·
gzego czasu panu1St rozdtwitlki. Mlę<l?iy inneml -powstały
on• na tle sporu o marsz ar~
mit bols,;ewickiej 'na Warsz11.wę. Nie.którzr Polacy komunisei nie chcieli marszu armii
b,,]1;1z„\\ickiej na Warszawę i
obecnJe w:noomina1~ Trockiemu, 1t .,,nez swl\ otenzvwl:2
r11z n& z&wsze zabił w Polsce
mJ~l . ~ rewoluc1i l!!oo1&1neJ.
Tr 1ok:1 1ednak przes21edł nad
tyczeniami komunistów pol~
skioh d -porH1,i:ł1ni i obMnie
weatt •i12 z niemi. nie liczy.
gotrwałei

„La. Fr11 noe Li.· cz~~· eifł ~nergiezn11. „ołenzy.
bre• nznae1a, te 1eet to iuk'.- wa" przeolwko ~zczurom, któj&k wla
018 ~dntesion:y przez gentral- re rozmnot7ły et~ n~ federację praey ~ 3 ruchem domo - w zulraezaif\CY spo„
zmi•rzsjącJm. do zbolezewiM- 1!16b, et1t.ł7 &lf2 i tna, -plagi\ Ptt·
wania 1 ndy.kat6w.
ryh. Pi•rw111 d1i11ń „ofel'l·
1 ·
21•1• nie wydr.ł nad1w1ou1łnfllmil
t11eh. tnllltatów. łltmo wy„
lłifł pH
1n·ae1on1eh premli 26 otnt. Y.&
Lthawa, !-"°e l'tf.dtitrniłra „trnpa." „p;awr(}~r.e" - ul ic,;; .
·
{P.A'r). Łotews.lc:t Biut'o pra- nio;r paryscy, którzy poa1„H
G I E b D A:
1owe donMi: Delege.cia polsk& si~ te1 waltti. na 140 mi~ } 1cacłl Wn.r!'l1.iaW&, d. ~ "atd1.ner. rn20.
końo17 praos nad afor1.1H1w&• 8p~1alnit "7 ' n.aczor.7ch, ~i• Rub l8 e&r. a 100
295 300
lttem edpowi&•tzi na b•ł•te· npoł1nrali wiele. I t.·k w i ~ ' - ) t.nb le Mi·. " MO
aoo 280 293
wic1de warunki ror;e1mu i po· nem m1eiscu ubito 41, w dru- H.unie dumsii ie al 000 . 93.75
.koju lftst~pnego. Nast~pne po· gie m 25. a w innem znów 30.
88-84
tzswlekim.

ul. {rótkiei nr. 9

Klasy fortepianowe
prot: A:
Kijetiska,
w. Lewandowska,
H. Nehring, M. Adamska,
P. Piotrowska, Z. .larzttbowska i o. Lange.
.
H. Nehring, T. Ryder H. Kije.Ilska. :'

BJ. Drleanle. pod nogami.
N~uen. 1 paźd1.1er01ka <P1T)

HDRDPR

~raJ? otoozy6 rówrią oohronee Rad10. · N!'

1J

6z f u

ostateczny układ flnansowy z . sowieclcą.
Francją.
110fB
•
B~rhn, 1 pt1zdzter~1ka (PAT)
Radio. ~Jem& nle~ieckłe za„
mieszcza1ą dep0sz~ z Helsingforsu. według której dnia 29

z

, Kurs WYŻ$ZY ~bjął prof.

•
i;iedzenie komisji generalnej
futro.
w Narwi wybuchły !ozrui>hy„ W odpowiedzi na li~t Joffego wiceminister D4bsk1 stwierBPabshl mPam1iu
diił, 2e . na posiedzeniu komi·
l lf •
sji generalnej w dniu 28 go
Warszawa, 2 patdzfer· września delegacja rosy,jska
nlka, (Tel. wł.) W poniedzia- prżedłożyłapreliminarjawst~p
łek powraca do Pary.ta ml- ne, które znacznie rM.nią. się
.
.
od JJOprzednich warunków
mster Grabski, aby zawneć -przedłożony-0h przez delegację

zanmn
na_ ll'. Dtlne10.
.
.

-----------------------------·-------·---

y
fCeJerty ~ijeń:a~iej, przJ

8
„

Demorallzada

8808

es.

r.

ice m M

A

śładowah Osterwę.
W
Jedynie Nelly. w interprełacji p. Maidrowiczówny, prze·
wytsiyła Nelly Osterwiny i
KrzywickieJ, aczkolwiek gr~
tej, skądin"d wybitnie utalentowane1 a.rtystk. i, na przedsta-

"'
e
Wt'.ado·mos'ci• Ostatnl
HonnHlf IDlskD·llllJSM.

Pa~dziernfka 1920

~

Na

.KóchAnku• połRmał ie
(ale wszystkie) Rdzawicz, ~a~
„Kochanek papierowy•
górną szczękę p. Wogierko,
Łódi ma szczęś<Jie ogląds6 aczkolwJ~k oba)_ moono na·
TEATRALNE.

s

Sana or·um

1l~ra So!ma
Warszawa, Al. Szucha 9
Leczenie chorób cbirur. ko
.ntt>, wewnętrznych. Stałe po ·
mieszczenie oboryoh.
Ambulatorjum od 12~ej do 1

Ruble dumskie 250 61.50-61.25
260-280
Dolary St•.Z1.
210·225
Dolary kanad.
18 25·18.75
Franki frano.
18.75-19.75
Franki belg.
43.44
Franki szwaJe.
935-970
Funt.V szterl.
440-480
Marld niem. 1000
92-94
Korony austri_aokie
Korony czeslr1e
53 55
Korony !O: ZWedzkie
40.50-41.'25
Korony ~uńskie
39.75
Norweskie
4 7i.Hi.25
Leje rumuńskie
10.75•11.25
Liry włoski~
-.Marki fińskie
86
Fioreny bolenderskie
Bank Handlow1 w
Warszawie
24:25 2380
Borkowski

Lil~p

Rudz!d r
Staracho wice
~;1 wit.r 'ie
Zy rdów

Fulej

8175-3226-3220
i.i9)0 5975-irnoo
4300 -4350-4!\40
13900
9300
7800
!UOQ.

lt U R J E R Ł O D Z K 1•

••

Teatr Artystyczny

s

Dzlł

LA •

Dziś • po poł.
i dni nasł

o 4-ej przedstawienie popularne. Kasa. czynna' ód 11-2 i od 4 pp,
nych o g. 8.30. Program nr. 3 zupełnie nowy re•

perło&r.

ngażowane siły

o

baletu wnrszawsk[ego.

Wiśniewska 1hJ•t, Matuaa:ewskich. 8-mlo letnł Matuszewski U1„.l11ł bior11 •· Lola Patroni 1c:zo'Pr ł Inne k11pl.)
Zofja . onecka (f-rtefł 11 H•,~ny 0211Ttltt!tt . Grieg ś oł41Y Wi,nlewsld łpi~w H. I E. Redenowia (wleśnłarzł
d111a1„ l •1, E. Bodo (~n ...ol,l« Jrantoo 1 ~'„'" " F'f~cl eato p1osen ld ł ,,1esL.Clt oo:t·• Nowy świat) E. Redan no1111y reper·
łuar Ostatni program Szozepanaklego: obraa !I ~łg a nów. :Ramnń1k! itra1ek. kral{owlaau. J idruś 1 murzynek,
We10J1 u:ualn1eo„ t'regydell\ Wi110Pe Wlellr& Ifoa llcja. Apoteollll t inne.
~

Cegielniana 18.

Skatch Baletowy wyk. Wiłniarska. duet Matusz. i &·letni Maius.

HURTOWO

li

;,Imp.ex -Bielsko

towary wysortowane

Zeqranie,

Szajblera, Gromana• Zawierci&,
Poznańskiego

i Jnne

Specjalne ceny dla kooperatyw I aldep6w

Bielskc·Bia1~kie Zow.

bławatnych

Konstantynowska a
Mla ORB M"CH lewa
oficyna 1 wejś,2 p
„„„...„„„...„„„„„„„

Jmporłu i Ek-sporłn

· Sp61ka z ogr. por.

3,230,000 koron)

(Wpłacony kapitał

Nadzwyczairte Vlalne

a takie detalicznie

e~b~dzfe i;l~. ~ lokata Stowarzyszeni~ P!ZY tliey
'PmtrkomskieJ nr. 113, w dniu 1ł patdz1ern1ka • r. ~
IO pierwszym termi nie o g lt p. pot. W razie nie
dojścia !W skutku w tym ~ermłaic ~a~tępne zebra·
nie odb"h:lc si~ te!Ot .dnia o godzm1e ~ wlecz. i.:
będzie prawomocne bez wzgl~du na ilośe obecaycł!.

Porządek

I

Adrea dla liat6Wł łmpex Spółka z ogr. por. w Bielaku.
Adres dla depesza IMPEX·BIELSKO.
Numera telefon. 492, 493.

MILKA

Oddziałl źywnościowy,

Oddziah obuw!..,,
Oddział• tekstylny,
Oddziah kompensacyjnyt
Oddziałl gospodarstwa domowego (11aczł•la .....
sprzęty kuchenne,
Oddział tłuszczów I produktów tłusJEozo•ych,

-

Oddział. wtodzl

Chrześcijan
W' Łodr.i

2iemlal\skłe

lftlik

Ar. Hoścf uszki 29.

9-10
9-10
10-11

11-u

11-l:ł

12-1
f-l
12 11,1i,

r-

3

~-s

-:a-a
3-4

choroby ehirurglczn&
uszu gardła i nosa
ehoroby oczu
choroby wewnęłrzne
chor. skórne 1 wener.
choroby kobiece
eh or. wewnętrzne 1 d1łe·
cinne (plno l sero)

dr. Magdzicki
dr. Dutkiewic~
dr.

•
•
rn. środ.

choroby nerwowe

Mittelstalldt
d„.
dr.

piątek

Miohalallł

eodzlen.

choroby oozn

~cz śro

'
chor wewn~t.n. i dz.leO!o

\sob.

Łagowski

dr. Osiecki
dr.llsaw.Jat11Aalrt
dr. Artyfikiewl~
dr. Skuslewic~

ehoroby kobiece

choroby ębirur.l kobiece
ehor. skórne ·1 wenet'

ParkJuljanOw

Garlińak

•

I

.....

UWAG.Az 1) Lecznica ~t1tarta e1:>ił1ień prócz świąt
Porada 20 mir. Operacje\ opatr.unld ws&elldego rodza1n -

Jolr.lel

od umo'W)'

...„ ........................„ ...„ ......„ ........„ ...
IM„„„„„„„„„„„„„1111!!
~ino-Resursa
Program

Kiiińskiego

117

dnia 4 paździer '
d~
n1ka r. b.1

•k

Kupuję

BryIant,
ałoto,

jest dla

Administracje.

„.~~

Zgłoszenia

Wy brtny dramat w 5 akt. ze słynnym
Alwlnem Neussem w roli głów.

z. •mch1

prawa

olł•

eyna 1 piętro.

zniżonych

dla

I kooperatyw

o~powledot

A.

takte r.lote

płaci

przyJmn1e 11\1t na. btet,ey
11ezon11imowy waaelcta •
robolJ futrsane dla pa•
'
nów I p1t.d
Zuamanek I Dewi•

1ębf

najwyisze
·
ceny

Wailand

Kołs:!uszkł ~1m,1.

zrzeszeń

sztuane

FUTER

dowicz
Plotrkowaka 19
Kudno I aprzedd wllHl•

Piotrkowska 101
lewa oficyna.

pod adr.:

po cenach

ze•

7 Konstantynowska 7

siedzeniowa

oraz wszelkie materiały piśmlen
ne dla młod„leiw szkolne

di•men~, „erł7 1 ata

re zt;bf r6ż„e

t~are

Kal'sz.
„„„„„„„...
... „„„„„...

srebro,

WyrOb

~a

z._bv

unwa Cyk\oneta
rwolnlona od rekwizycji 4
6 P. S. 2 cylindrówka.

z alfabetem po\s't\m.
Oferty składać w Admlnlstracjt uKur-.1
jera Lódzkieqo„ pod „Zaraz"

....

Do sprzedania

K. M.

K•P•-=

publicz~ości zamknięty MASZYNij

„...„„„„....„ „ „ „...

ł U~ OW7\.L ~=-;~::.~~:?„:::::~
stare

mttsklc:h i damskitll
wstawi&z Bracia Brzescy Tor.m,
f Pomot'7.e) Chełm 1 ńsl{a nr. 1.

Od dnla 4 pa~dziernlka

co•db••s •
t1„.
dr.

M<łaiett .

dzielnych

Krawcóv.1

...„„mm„„„...„ ...„.

Piotrkow•ka ••· 11, drogie podwórze.

Przem7śł0Vc6Y

polskich JCupc6w i

~„„„

LECZNIC.A. LEKARZY SPECJALISTOW

.

Zarząd

T •wo M !eczarskle

lit

Odczyta11i1l protokulu poprzedniego Wat• .

-

poleca -

Watszawsld e

nasłttpuJłtofl

Z powatanlem

najlepsze wirówl::I (separatory)
-

Zebrania

~wodniczącego

•
nego Zebrania
3} Uchma1enfo dodatkowych paragnifó'w do
.
Ustawy Stowarzyszenia
a) w s :m1w!e cdonkó~ wsp6łdzlałaj-cydi
1') w sprawie kupna meruchomoScł
,
c) w sprnwie godła
4) Wybór chrzestnych rodziców dla S&tan
dar a
!) \Vybór cł:orątego i hst~pey.

CTA

MlejsefJ zaknpna dla organizaojl Jronsumowyeh.
kupców I prz•dslębto~st• przem7słowyob. -

Wybór

1}
2)

rabat.

u, Luksenberg &.6da,

Piotrkowska nr. 31.

klch fnter

Jiiiio~· ~!~~:i~~~!~KJ

przyimuie
od -1-1 PP•
Choroby kobie&

najlepszy do twarą
nle1111i<1oazoy o F<uht.elnvm
uonehn nadaje ce•
rz• 6wlerzoś6 I de•
Hkatnojó·

ce I akuazeri••

~
....~lmlll~. . .~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~~~
:::::::::::::::::::::::::::::::~';~..;;;;;;;;;;;;.;;;.;;~-.mll~~--~~~
B1e=..
ll!'illl a na lok:owloa zgn• 5zczepan
chalm Perlmuter 11gu• J c. n Ina Woełal zgnblł•
w•
Ogłoszenia

Drobna

R 6 z n

C! •

- Maturzystk.a
korepelyo1t.

yoszuknJe

_

AkUSZ0fk8 Bmia•

łowsk& pnylma1e za•
tnówtenlr1 Ce~lelnlan!I.

nr. 64 Hotel Kłolt:asa P°"
•
nr. 6.
111 a1teńdwo

wydany w

ra1ner 11g1101łlllt
pauoon nlemlea!t

8 1era

kó1
matematyk•
Xnpno 1 sprzai1 speo1ainośó
oolskl. Ofel'tVRllb „M·
Tom111>-o~!ei
wvd'll'IY
'UlOde
F
k J""
Jll
n"
szu
„
i AAI Kuptra,uIQ fu. ~ OSZ u i\UJ. e mieea'
kania kola z
zp;abU paszport ro·
cena o•
_ł

"O

kuebnlą

p·

żakleoe

·~

kobiety Ił'

pu·

pasżport nlem\ecltl VIJ•

otł pauport -polslll

\yme:sa~owy
V-~'1,..1
w

ranelSZ""

li11021yQsł(I

bojętna Ofer~y .,Mład& ~

dany w f.orlv.1.

Jan uu1•01JUKl z~uolt
panport nlemlaok1
wydany w [odzl, rosy)•
si:t w Tomaszuwle Raw.
1 śwladeot.wo wo)·
sKlm
s!rnwe

J

.„

IP,'gnbU kart~ odroeat'
~Ił& paszpori nle..,
Ale ;,bia wydaną lll'Ze& łKU

mteok1 wydany w
handrowl 9•

IMIJenc1el Klarfeld Wol•
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