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1O Pazoziernilca 1920 roku.
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CEHY OOŁOSZEN:
•
Mleieoowe.
%wyezaJne1 mtr. 11.7• 1a Wfern ot•
titowv Jt-dnołamowy (str. 7 tamów).
Drobne• 80 fen. u wyraz, naj •
mnłei mk. 6.-. 014 poazutuj4cyćtl
pracy 41'1 fen. ta wfr"a•. łtade łan•
przed tekst_em mk. 10. - ,,, t ekkie
ml<. 12.·- po tek!lcie mk 6 --1awletsi
petitowy iednolamowy (str. a łamów.)
ipekroloal• mk. 3.'7& za wiersz '"

CE N 1\ PR :E N U !'i E. RATY:
w Lodzi mJes:ęcznte mir. ee;- kw~r
ialnie rnk. 180. -„. dla roht>tn1Kdw m1esiecznic mk. $J -.

Za odnos!eni~ do domu dopłaca si•.
mies~a:-.:znie

mk. !i -,

Na prowłnc1i m iesięcznfe "I!\% 10,-,
kwartaln;e mk. 210........
'Za gran!cll m'estecznie mar~" 90.ll!ume•· p;j;°dya\oar.1

titowy (strona & łamdw).

3 marki„

Redektor p~'lfnuje inłeresat t6w od
godziny 3 de' ł POY'°'Udnłu.,

Sekretariat o~ o6 godziny 3
do 4 i od godziny 6 do 1 ~·1ecz.
Rękopisów recakc1a nie ~C'tl.
kierownik. admirustracji przyfmu)t: Od

z-.

D'VVUD ZIES'FY Pl ER ~sz Y.

FłOK

Numer
Filia

tOOT; drotej od zamieiscowyclt.
terminowy druk o~łoszeft, koma•
nłkatów ł ofiar administracja aie ·
odoowiada.

3 m„rki

poledyńczy

Za

Zachosjjnia 37, skrzynka pocztowa 132.
adminisłrac;i

komunikaty Instytucji prywatnych I

=

podlegaiją opłacie.

lłolsl{i

rz;Plno 18.

Pod Dvrekrfo IU. Zef..,., "wlcl!'a

WłMll.

N'Nhli-11\ 10 X ~ poi o . IJ• S po
cenach :10'.)!.ll11rnych

Złota

.,Pan!erowy kcchanek"

~lofl~'l '' 3

.,

~

z ogr.

.;
li
(,

a la . a a''

·

c~p.

O~.

221.

przy 1111. f rzfd zd nr. -1,

poleta w wielkim wyb:,rze J:.O cenac\, t nich · materjały welnfane i półweł iane:
Na kostjumy. suknie i bluzki. Jedwabie na suknie, batysty,
płótna, prześcieradła, madapolamy i chustki. .

11 X po cenach

zntł,

~ochanek"
,,Papierowy
a akty
li

czaszl<a

(w

ohn!lzle)
""" J. i=l~11

11 11relo~ł11111

.i111 !lil!lkł'ita&

·---~-·
·Hurtowy sklad
·~_welpn 1eacnayc-h PIERWSZOt.
Towar6w
RZ~DlłY ~ H t.ODZKltH FABRYK

01

kZ

Stan"sław Bl8Hlliskl I Sp•

i

!

&6d~, ul, Al. Kościuszki nr. 11. Telefon 285.

~

i-.

społeoznyoh

Ponled:Ata.łet

8

111< t , r.rcl . TI!tn . J. 81„nfnw~:t'

ł~---~~~~K:;;--~~i
m
'ail

Telalo~

Piotrkowska 123.

usndzie uckv. nł z1auz aZ-w &Z.ku Prasy l rowinc ot.Pl e1, wszystkie

?:2

ne przed tekstem mlc, 1~. -

wtttscie mk,15,-,n tekstem mk. T,f'.O
nekroloql mk. &,-.
Zagl-anlczfte.

lt~ćahcia i c-dminł'.stracla

Teqtr

z J111e mtc. 460,d„o'llne Mfelli

n•d •

qodzlny 5 do l5 popoludnltJ

l\łl

llo111a11i•

katy mk. MO :sa t1iersz.
Zamleisnowe.

Dla. Związków i kooperatyw speojalna
warunki
_Ili

..,.„......

~'Bm!l51S

I•
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u
rozejm
a
·pisani
d · ocz · nie po
•
.
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RYG ri„ 8

pr źdz!ern!ltla.

Ł6dzk.' 1).

(Tel. spec;. wysl. ,,Kur.

zrsiai o f1Cdz. 2-ei rano se·~~retarJaty obu delegacii oglosily,
ie wskutek trudności ·redakcy.lnych podpisanie traktatu rozeJ•

mowego nie mole
dn5.

Podp~sanie

sią odbyć

rozejmu

dzisiaj, w

zostało

piątek.

odroczone na

·

ieden lub dwa

komisje, a przedewsz ys tkiem
kDm~sla redakcl'ina~ która ma do ustalenia jeszcze 16 punk-

W_ dalszym c:il!gu

tów traktatu.

obradulą

·

·

-----~-----

CJBrad. komrs]i redakcyjne). Sprawa grani • Ustalenie terminu wypowie„
d-enia rozejmu. Głasy prasy zagranicznej. Zasługa Grabsk~eaolury na wschód czwartku na piątek pCI cab,
A. T.)- Komisja redakcyjna od linji Sarny Łuni• dziennej pracy, kt6r2\ zakonkonferencji pokojowej rozpo- niec na wschód od fłie• czyla zaledwie czterodniowa
częła prac~ w nocy z czwar- świeża wschodnią gra• przerwa prowadziła w piątek
tku na piątek. Dotychczas nicą pow. Wiletisklego w dalszym cfr::gu obrady.
ai do Traktatu pie wykończono.
uchwalono 10 punktów po- Disietiskiego
koju preliminarnego biorąc .ta Dzwlny. Polska będzie Przypuszczalny termin podpodstawę warunki postawto- miała wspólną grani• plsan'C!; rozejmu wyz1Jaczone p~zez prez.esa polskiej de- cę z Łotwą. Granicy poi- no na sobotę na godz.
stto litewskiej traktat nie po- 7 .wieczór.
I.egaCJI Dąbskiego
Pozostab do opracowania
Sprawy rozrachunkowe bę· rusza. Pewne trudności nadą rozstrzygane w piątek po stręcza jeszcze sprawa %łata jesttze 16 punktów,
Jstn!eją trudności n!etylko
połudnJu. Podpisanie pako- która prawdopodobnie rówJu nastąpi w scbotę lub nie- nlet pomyslnie b~dt..ie zał;.- redakcyjne lecz i merytodzielę. Przyjęte wszystkie wa- twlona. Ukraińska i bizłorus- ry::zne.
Bol~uwicy t~aaia., aby
ru:ki polskie, G ran I ca ka delegacja ogłoeiła zblor.J•
wypowiedzenia
termin
protest.
wy
m1ędzy Polską, Biało·
RYGA, 9 paźdt:len.lka (tel. rozejmt~ był Jaknaj·
r~sią I Ukrainą będzie
b~egfa od Zbrucza li· wł.)-Komisja reri:.ikcyjna, z dłuższy, Polacy zaś do·
RYGA, 8 paźdzferntka (P. nją P

mag21ją s1ę terminu z wsp&łpraeo'ltnlkiem cytowa~
nego pisma oświadczył te
możliwie krótkiego.
Chodzi tu głównie o wysunf ~cle te:;o tądanla jest
diiełem Francji..
Wrangla.
WARSZAWA, 9 paźdzler- Korespondencje na.desłafte
nlka(tel.wł.) .Daily Chronicie• z Rygt do pism warszU/•
cgłasza rozmowę z prezyden~ slctch stwierdzają, ie uzy'•

tern min. franc Leygeus'em, skanie kurytarza prze•
który wyraża pochwałę dewszystklem zawdzl4'

dla umiarkowania po· cza~ naleiy posłowi
stulat6w delegacji poi- Grabskiemu.
Jednoczeanle kor„ponden-skieJ w Rydze.
.Manch. Guardi~m· uwata, te najwlt;ks:tem ustępstwem. uczynionem Polsce
pn.ei sowiety, było utworzenie kurytarza polskiego, sidzielaji;cego Lltw~ od Sowdepjł. Pan Joffe w rozmowie

Ci donosz~, ie ł1nJa rozejm..,
wa nie b~4r.łe ident)Czn• ~
granic2l pok0Jow11 I łe
będxle azła przez tereny, na których atoJłl

obecnie
akie.

wojska poi·

___1_o_P_a_•_~_z,_e.rn_t_k_Ą_1_0_2~----------~--~--~--~~~--~------~2~1e;;_
___J_R_.R__f_.o_n_z_,K_l_·_~
.....------"-KUR

-!~----------------------------

nteor.atrznych lrro1'6w iz. fabowości prz.v pomMY Jt~i·
hy pir.rwszei przez rozwał.nP. tllcii na ulicach, orpnn •zow11·
tiJEL~ZO ŁOM spokoine badlłni" f'pr.iw, u nia rochodów d monstr ;oy1·
surowcowy cbw11Jonych "'.tef i7.b!e,~ ~ro· nrch, ha-· al'V„t .jerlnodn iowestare
nfe t'r~ew11tme ]udM wiedzy go bf'zrobo;- a po"' szechnl'RO.
kupule w .katde1 ilości
Do 1ałde·t to roli zepchnąć
i dfświsdozenia, to jednak nie
mo~t1my mieć nio rrzeoiwko <'hcecfr, pan wie ł~wicowt\f,
Towilrzystwo
rozprawom - choćhv na1go Se1m Usti1 wndu-c-?y Rze~zy·
Hand1U :łelazem
retszym - na terenie Se1mu. pMpolitei ł'olstdej?
d
8 P· z '!?"r- 0 P·
Nie riowsta'emy r(lwnie~ prze· Do roli narztJdzia w rt:lrn~h
Ylar~zawa Czaokfrgo 12 ciwho urzf\dzsniu niezJie~o· tł~m .u rozagitowa 11 eg?• t ;umu,
nych, Gt do znudz~nla, wie- Jnór.v- za EZ&- ·- w n~}lepszym
. t"~' 175 19, 176-20 _
••• ciów i ze;braJi -pod hasłem: nr. wet ekładzi~ swoim-pozo ·
w••
.,..........
d .1rnfo jedn ak tylko grom1dą,
„Prf!Of, ! Senatem".
A1ft potępi6 uw~tsmy z~ (1~ 1~CI\ Sl~ pn~· odowa6 t.vrn,
sw 61 obowi!p ek Jlft1 jekt oby- kt 'rzy nie 11ajrna/lrzej n;y~lą
dny, m~ z konetymcjonaliz· j n16Wif\, ale któTZY potrafi n.
mem i zasadą w0Jn1 śoi prze- n~i.iaskrswie? agitować i vrRć
.konań nie maJąry; projP.kt r.a instynktach t zQstokroó Il&l·
11ia

•

i

I

Pr~~a t~rr~rn.

foreowrmla uehwdr o ledno- :niższych.
·

Śr6d wielkich z1uradnłeń ol-

brzymiego · dla Polski zrie.cze-

nia, które n:usimy roz"trnyg•
ną6 w chwili 01:1rcne1, niewąt
pliwie do na1wa~ie1szy~h nn·
l e~y sprav·a zawarcia p~kuiu
i ustalenia granic na wscho·
dz'e, jak rów11iet; sprawa re·
organizacji gospoa11rki we·

wni>trzne) poa wzgJ~dem wo1•
ekowym, administracyjnym,

:przemysłowym.

Ale-niestety- nie te epra·
~ 1
i h
·
• h. l
wy, 1aho wie~ 0 n c w oe •

w..,....

„,

Pominrkuicle ~fe!

Zr.ozumieć choi01c)f', it hy-

W Q•
QlUlil W B
che.6 stosownnia ter - Pnryż, 9 pat,1ziernik1L (PAT)
r,>ru wzgledem t.vc h Ruwere· Parys1r1 prz~dstawfoi el rzą1u
nów Polski, co o J~j loslloh gen. Wrangl11. µo povrro ~ie z
i o Jej przyszłym ustroju sta- podróży po lł.os)i południo we i

łaby ~o

nowi6 maią zgodnie z rozu · ośdadezył wzedstnwicielowi
oziennika .J „H1rnał", ~e poł <1·
mem swoim i sumieniem.
te nie rządu Wrangla oraz JPgo
Pon·inrlmjoie się!
.Nie śc!ąga}cie na gieMe za- arori poorawin si~ z kat iym
1~utu, it w początlrarh istnie- dnie.tn . Sto~~nki ~ rzą~u Wr~n·
ma odnowione/ pań~f.wowości gfa ~ Jud n oś" ,., {.:krat ny i f\ u·
n:is·1,e1-wy, głosiciele wszak bani s ą wy:" roie. t ~.
idei demokratyzmu i rostępu,
noś111111rnnre r11lt0Ju PD~l"D"!tiru11'l
u~iekal 1 tiol e el~ do przemocy j
UU l"llllt.1.1\
riali
terrol'u, .lrtóra by na: mniej 7i l' VI fłili
•
W BUIBOSZfZij,
g toszon~ rrzez was Heolog1ą ·
. .
.
~;g odne ni~ są, e sa, natominst
B:r."gos~c;t, 9 pn ździermka
jaskrawem ideolog1i te) za·
(PA r.) Dzts l)rz.vbylt do Byd·
11rzeczeni~m I
r.

go ::> 1~:r,y

e@riiM"IV1·awwwwP.„w1LL&U.aw:"

••

IlJwiiia u~n. l~Jia~w~ii~H~ w~r~w niłai~wi
zajq a

sufmu1a mpannfa poppam1·a sin

;llno.

.
• Warszawa, g ratdziernikn. (PAT.) - Komunikat R~htbtl genPrlłlntgo Wt>jsk po1skfoh
.
z dnia 9 b. m :
·
Svtuao1o. 'M fronoie be~ t-adnych wM;1,ie~AZyoh zrni łll.
Na.czelne eowództVl'f• W. P. 1 trzn.i 11 ło cd gen. Sikorskiego, d1wódcJ srm)i, następu .
~acy meJdunr-k: Wsz\ stkie z11r1.ądzenia, ztlą?,a~ące do ne•Jiiązania łąozności z grupa, gen.
Zełi~owskie~o, uw1odfy. D')piero po połu 1n u przypaił lrnwo z~łos Io się na. stacH tel„fonlcz
nej dowództwo ,:rrU1>Y gen. Żeligowskiego i s;.1-t sztabu t~: grupy puł~. Bobioł\i po~ 11.ł osobłście dyktować ms1orowi etamiro 1.vsldemu nitstępujące 2 de re ,ze, które przytaozam w do·

na. jutriejSZl\ uroc ?iy·
stoeć poświ~cenfa sz koły pod·
chor::r~vch. Jego Eminecia ł\!i,

lrnrd. Dalbor, minister spraw
wo1slrowvob gen ~por. Sosn·
kowslri dowódca o;c-r~gu generalmgo Poznań.. gen. Raszc,,-.
jnni. Ur'11}r,y sfoś6 po~lri i
świ(2oenia rozpoczn ie si~ f utrt'I
msz ! polową o w pót do 9 ei.

•

Pomsranle marunatzu Bronsztatkllb·

•
GDANSK 9 paźdzaet> ·
nilu1(PAT.) Dzisiaf dzie111

niki tuteisze dostały
mie mówi się 1• ~ów! głośn?,
wiadomość z rt1oskwyr
~fęsto.k~~i dobi~me, stan~wią
że w "" ronsztadzie wy„
na orum se IDO·
c ou wa
buchło powstanie.Przy•
'b dz" J
\\ ~'. · . f t
s.r.ło do rroz;ewu l1:rwi
a1zawz .0 szyt, na _ar ie
między wojskami so„
·
·
.
oozy 81 ~ 0 ~o Elłownem brimieniu:
gorąc': sp6r
wieckien1i a maryna„
Do OO}"ód~twa armH, do rąk włr.snych dowódc;r. Ta1ne. Bord~o pilne
!nne~. ~punkt w proiekcie
Z watyws!l;r, te zawarte r, nndern ł1owl~ńskim Jin ie rozeimowe z bóry i n 1e na ho·· rzami. Na ulicaeh mia„
konstytuc .1, który roi.strzyg·
czy ust~ól b~s~e p~r· reyść naszych nde:'l:du ńców Zif'nli wileńetd;: , j!rndzieó~kje.j i lidzkie} nas?. kral wrn.~ Z poi - &ta zbudowano wie~kv~
rąć
omen arny opa~ Y. ~ ,z . a skiem Wilnem fr7.yE'~dzai~ Litl'·in;•m , postatiG"\Y l łem z orę~.em w ri:ku praw a samost:-inowif"- arykady. W Peter&bur
Jeind-:- Ju~ d~m zbo~Jo~ci. nia mieszkańeów moje1 O.)czvzn;v ochronić i ob'ąl 1:>m n ·H•zelne dowództo nivi żol n · erziimi, z gu panuje wielki nieptt"'
e: tych ziFim p 11:-bo zącymi. Nit• rna11'\c mMn n ści p11 stf}powe6 wb1 ew wło.1rnemu sumieniu i kój.
~. meeem~ zwo enm
.
·. 1
dnel 1 ~rugi~l konc~pcJ . ~ni poczuciu obowi ązlrn obywatelskiego, z tahm zgłas·i. am ?::W!lloien:e od obowi .zku s/utby i
karnceci i wierni idei wyr.wolP.JJia Oiczyzny podJegli mi BeaorJaoe nleliUBiHD·WftftlUSklBr
dowództwa grup,v. Wychowani
Jlle ł:}ab~te, ~\czey·
D~l c.hwlli
td . .,. (P \m
ż
P
g ndJe 2.8 b gw~" otwnie ~ 8 ~z dowódcy i wojsko słucba;ą mobh rodrnzów, a dla pozostowion,ych od jz:ałów prosz~ wydać
.- ary.' 8 Nl - z1.1!nt ti8 _ • 1 1
o je _no1z o~ocn.J : zw. ew1ca b ezposrednle roz; i,&zy.
Koła ofioJalne ośw1~d„za1ą, te
M. p., 8 paMi.iernika. r. h. _ Żeligowski„
I z& .1deolog1ą lewicy staraJą·
Jir_o~o:r.yo1e,. -poczynione i.~rr.er.
.
pilne.
zo
Bi}r.
Taine.
f.rmji.
wódcy
d•
Do
Judo~·
od~amy
na~d~yć
si~
ce
1
Ge11efał z„Hgowski z moty\\ ÓW, JiOd 1111ych w ~wo 'm .mddunku, złot:rł dowółztwo min:"'tra Sim?nsa amba .~d_o ·
ców l ~- P. R. (ta O-tatn &
gr1:1pa . medawno Jeszoze. go · grupy. P ochod2ac z ziEmi .e-roóziep.skie1. uwdam za nak1.z ~umien i a i poeiuoie obowiązku r.?W; franouskt~mu ~ Berl tnH\
dz~ł.a ~Je na w pr _.wadzeme w "' obywstelsldego stanąć pod rozliazami gen. Zeligowskiego. Wobee czego z tatem zgłaszam llłe doprowadziły )eE~cze lfo
praktycznych. rezul~atow.
t;\01 e 1Zby drugu~J pod nazw' Zllolnienie ze słu~by. Sztab grupy wykonnJe dalsze mo;e rozkazy.
Fr11ncus •y l nte~me~cy . rze·
•
, .
11 btrai,v p~aw" ).
ozozn:.woy spofka1ą się m ·b;, .
(-) Bouioki pułk, l szef. sztabu.
Że lewica umie w welee
Ze względu na N'l\t !1()ś6 sytuacji ma1C1r Stamirow~ki mimo ofriymani& p :1wyt~zych ~em <'elem zbadania .łmestF,
wsiystko rzucań na kar~ę, te
gotowa Jest za.wsze _uciekać depesz prosił pułkownika Bobickiego o znkomu!lil•owaniP. sytuacji, w .juieJ !!ię obecnie Jn~eresutące1 oba kra1e-, uła.t ·
w1&1fle VI ten eposób pr11ce
ef~ .do nnjgwałtown1e11'zych oddziały gen. Zeligowflkiego znajdUif\.
~om,fsJi odszkodowali w J,on·
'Na 00 ołrzymflł nast~pu iące informac1e:
choeiatb:y- sposobów, ~o dla
Oddziały ~en. ŻeligO\\S ldegą znaidownł.v siQ o gt,dz. 15 miedzy Waką a Wilnem, o OJrott'! .
olko~o me by!o ta1em_mcą.
• Więc tet me dzlwimy .s~ę, godz. l7 zajęły \'nłno. Genern h ZeJigowskif'"'O JlfZYJt\ł w WHnie guber~ator francusl<.i,
ił_ pomimo oświ~dozenta Jnłku proponu·qC\, a~eby miasto zrobić wolne. Generał Żeligowski na propozyc11~ ffl absolutnie
.
JeJ mów~ó~ mme1 więceJ ta: się nie si,godził. Blitszych szczegółów pułlc. Bobicki nie _udzielił.
Wobeo na1wyrażnie1szego buntu ze strony gen. Zeligowskiego i jego odd,,,1alów 'D ·
ttieJ tr~śd. „uch~ala1oie dwu
fzbow?ś6, ~I~ pierw~z! z na· praszam Naczelne Dowództwo o motii wie ~,.;ybkf'ł deeyzjP,, 1ak: nam w11hec całe1 te1 sprA.W,Y
etępns <:h ę~.mów ~dh~ ał~ ~wda• postąpit', Zaznaczllm, że, o nJf'urlo" oJtnitl w C1~1 wizij 1H.ewslro·bialorm1ldf'j z rozeimu, ~awar· Komitet. Ziednoczenia Gór ·
BZl\_zmiem 1 nasz . 1 ea - ,e • tego z rzndem ]ite'J\Skim, dochodziły mnie wieści już poprzetłnio i na sf{utek tych wieśei npgo Slasl<a z Rzec·~ąpospolitą
Dili .Jed~ną_ izbQ tr umfalnie do byłem osobiście du in 8 b. rn. r1a miAjscu poEitOJU w dywiz1i litewsko białoruskic1 celem wy Polską ·uprasza wszysttdeh
stanow!enia 0 l_osaoh Polski i i !nienia prawd9iwcści 1yeł) wers11 i osobiste~o u~pokoienia umysłów. Jednak wobec tegn, zare1estrowanych Górnośląza·
by ~
powoła ; ~t. po.mimo ta~fego te z dywiz_ia Jlte\1 ąt<1•·bidoruekią. w ciągu cale1 woJny nle miałem b!iJ szych stosunków, kó~ i _Górnoś~11,.,,a.cztn,
z całą pe\\nosm~ wypowiada· .korpus oticn ki i t.ołnierie nie znali mnie l>litej, wpływ mói osobisty na uspoko1enie U· rażie zm 1an:v m1o1sea po.by~i;
(Zm~any siedziby, wstąpt~nia
·nego OŚ\lVładczenia walczy d&· mysłów w dyw1z1i najwiclneznieJ skutków potttdanych nie odniósł,
Wobec p0Jityezne1 i "'o isk.i 111 ej doniosłości meldowanego faktu upn.szam N>1ezelne do wo teka. ·i t. d.) Jrnmunik_o·
lej i wciąt ! gwałtownoście,
Dowództwo o motii wie szybkfli decyzj„ jak mam się w dalszym ciągu dl) tych oddzial6w w&li .o tem n ie z w ło 0 zn 1ti
Jednaką..
K.om1tetowi . wraz ~e wska~a·
'
. I chocrnt ta pewno~ć zwy- ustosunkować.
niem obecne~o mfe1sca zam1e
(-) S i Jr a r s k i
męstwa w przyszłośot wmna
szkanta (względnie przydzia„
arm1i.
dowódca
i
generał·podporucznlk
- zd~wałoby si~ -· osłabi6
łu wo·skn„ egol.
gromy lewicy, ciskane w kie·
NaczPln8 dovró<lztwo _w(\jtilr pol~k1cb ~ztab flenerslny.
runku zwolennl116w regulowa-.

D;lt'

\w 1

1

'w·

--------.-m&l!Jla

1

JMlachno

•

-n-

bo~aet.w.

W ostatnim czasie bard:rn
cze,!:'tó spotykamy się z na~w iskiem Machno (an rent na
~ylaoie ostiHn1e1), który poł~·
cz.vwszy się w pr~ymierze z
gen. Wranf!]em .dr('!czy WOiSl<ą,
~zerwone w po!udniOW• "Zaeho·
chodnich dźiel bacih .Rosji.
Nie od rzel'ZY wi~c będ7;ie
prt;ytoczyć gnr.:ć szezegołów
dzrała lncści tego f{rotuego
111\ bolszewików wntet)d„ann1)

1

d1ic:ty. .
M ~c hno od kilku iut lał
gru:-lUJe w step:irti Ur r ,Jny,

sil·p,11' ąe s\\1m1 za~ 11 <•11ot fio,CZO\\nic11 mi ; ~ do i;:;nol•O
r. ,zhw~ en ~' 61 D1> nu, Je~t to
1y1i ~1:1wad1n r.1, w.vci:iga ąeego
~ 1ermentu rosy sk ego .ko·
rz1śoi osol>isto.

WHrchoła, nie umi jt\ceµo po1 porządkow&6 się tedn:vm 're.
wom i nie posiadnjącego tad·
ne1 ideologji polityoznei ozy
flJ>Clłeczne1. Jedynym 1el"?'o ee·
Iem - rabunek i gromadzenie

Jpst to tf R

Poł!lczył sifl on ldlka mie·
sięcy ti>mu (tak pr?.ynnimniej
1rzt z pewien czas ~łosi l;y wio
ści ,; r.,01u1nia Ho1ni) r.~ ~mr.n~

anr.rchi!itłeą-Mar1ą Nhiforo·
\i .I\. pod 1<t0rE11 wpływflm za·

1.ewne i:tał si~ v.rogiem !Jol·
szewków, gwałcąc;rcn przu
i!!toeowanit ~orz& 1 nit ear~ld&go reg1me'u rre.wa jedno~tkl.
Ale, czv st ł s!~ r, 11\ rh\d!~
Jednorz.1ś ,j, e1ezeryin Boiusznilriem Wun~l11, t udno w to
uwif'?z_v6. Był bowit>m czas,
kred' Moch no \lt'S piernł rów11-e,. D· ntldno, by 1,or:tys111,rie
v. 1ego słnh<• $Ci oµrntiw go r.
n .i at, Rll uncji i-r,lr.um1e SiQ
- 111·;r,t ctew~zystk i~ m p i cni~4
dzy.
Ale niJ.et7 za11ne.czyó; ii

gen. Wr8ngel wziął si~ na
oo~krn&łv w t~ m wypadku
~po~ób: otót przy ,.;awieraniu
Mlll.szu _z Machną zapropono·
w!.ł mu z~be:tpieozenie w!Z,Y·
ł:!tkieb ~ t'Hro bog~dw ·przez u·
. . m1MzezPnie ich w Banku Sym

s;,kadzal& 1ed.vnie w pocho·
d11cb. I istnieje podobno etałe
terll~ poro~umien!~: op ru•ąey
na. !!Iwo· ą rękę Mi chno dostareZl! WrAnglow1 r.dołrytych Rr·
młlt i ty • n·.iśol, ten znowu
wznm.ia11.....:amun1oji l<arlłb no-

frropolslrim. Watażka w oba-- w ·1.
Bandy M11r,bn;r robia. nlllmI·
wie przed utrstii rnien:3, 1.:rn·
bow~nf'go--mogli wsza1rnkra&ć pełnie1 wr11tenie dawnych hord
mu 1e d11 eoy w aeni towarzy- tahrskfoh Juo rzromad 1cozao.
Me rozbo ó\W-Chętni" 1 godz.ł k •e.h, h1two s ~&?a 11cyeh weiri·
tllę na pro por.yo· ~ Wr mgli:i; i gu 1ed11ego dni& na. odl„glośe
złot" 110 01tirz_vmi rnaj~te1c w kilkud~ie:-:Jęciu i sm wiorsi,
gotow t 1ie, lrrnszeaeb, klej n<'> napadH1~e.vch zn1enaeM, wy·
tae.h w Banlrn, ·Jlll'O l'łmeprt einai~t"ye11 Z<lło~i ~ow eJkh1 i
Jt 06nO ie:nnyi fond imieni ata· 1ud11oś6.„ tydoW!'ll\pt, 11 oofaią
eych się przed wiełr! ,,&mi o1·
•
mann.. Mńchno•.
Dziś więc mfl ;o gen.-W ran- dzialnmi. bo l ~zewilłów, by "PO·
f!5UÓ tu i owdz ~ kł<munitrn.gel n ie1alrn w r~1~u.
A zvB.lrnł j r!'lZCZł> coś wi~e i, ej~ i ezę~b powróeit w to
m ·anowicte cał~, rtył r1 ·, v.do· "i11110 m1e s ,,., oo kilku <ininetr

C ar11 t ... y~r.ve1ne 11& 1 wy.
hyt·1 prr.ei od<11ia1v M - r~lrn\I"
n• Deniltluie 1 troJ ~ l't>W kar:H, raz l>_1ł y rokownnifl"' b !.::ze.
11 rty 1 n . ę. klór>.1 wri tl\t1om nie wik.im ·, "ited?:-1\cymi .,, Oh 1r·
l'P. ~ Ulnrn.r n1, prz cr1,uc ; ~c.rm J<O\\je, gd.f .Maebn.o \"-' hld&ł -w
sit} z mleJsca na miejsce kon- t_vm i;1nnym czasie w Elrnte•

no !ub małemi lll'ózko.mi~ prze- rynosła.wiu..

Bol5zew1cy zwrócili się do

Machov przer. parlamentarza
z nro$bą

·O danie im pewne:
ilości z bota, obi~cują-0 zap!atę

w rublach cars1dch.
·Tan zaś odpowiedz fał krót·
ko:
- Ruble1 mnie wftsz:vch nie
D!ldo. I zołota t,oż~. P! i syłaltie
wzam en za · kaM.vl wa~ol'!
cblebn._-wagon jewrejew komi ·
l'l !lrow„.

Gdy si~ slu ~hn. opowiad111'i
lu 1z1, 1<t6rzy z fan .tvch po·
wr:le j" okolic; opowiadań a
podia:;;1owy,c h walttach .Ma
eh y, o 1~go l:'l!irnosą~& ·h, o
du ie i pewndol s1ehte i;Pg "'
zb611t-watat 1d ·-st ii"' ezłow 1 e.~
kowi przed oczyma t.e CZ&e! j
~ 11rzi>d wlelców, kiedy na
07.i'<ich Polach · ko7.nezyzn" \
btnrów krvmsioch i
,utrie odd~nł .f Oll.:;zej s~lacnt'
uL· • 11war tyle słvnne w.vprfl•

rorrh

wir.:y ~arce-?Kru~ne,_ barbn~
rzynsk1e, ale l 1a.K1e1s poeZJ\
pierwotnej pełne-

•
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Rokowania polsko-litewskie.

je~ł ~ó'r'ly

·l'xont

; 1ą,R a1a Niemiec.

Propram wykładów na oant

ad 12 -

~8 paidalel'nika
włącznie.

Wtorek od 7 - 8 [I. Zeh•·e,
·ro wioz: • Teatr 1a ko tródło
.
kultur.y narodowe·,•.
od s - 9: p. Koziołkiewł•
ezówaa! .• ~twory ktasyo:rne•
A. Mlck1ew1(}Z8.
Sroda od 1 _ e; P· KonatNowicki: Litwa i Peiua "
i · obennle•. ·
w;el(u
od .s. - .9; dr. Cl T!uben•
szla.g. nEwo!ucJa prawa •
P1dek od f ·-lj_ fl· Dl\brow·
ski. ·Powstanie 1..oioiuszkow·

-o-

KOWNO, 8 października. (PAT.) - Litewska igencja telegraficzna donosi o ro•
„Der O~erseblesfscb~ Wan• kowantach polsko·litewskfch miedzy lnnemf:
d . 1919
. i· 'I d I 8
ść
ś a' ł
I
.
derer• z '1nit 29. 9 pisze w
r.,
gru ma
Delegac1a po s.ka o w1.a dczy a _kgoto1!'o I uznania m1 z n.a
utyku le ·p. t „Obeschłesiens
Bećteutung•, 'a'~ wiellde ma :tądanej _przez Litwę Jako 1ln]l emar .acy1ne •
XV
Lfnja demar~acyjna Idzie dalei wzdłuż rzeki Nłemna at do Ucfeszy, następnte
7..naczenie dk Nfomie<' Górny
Sla.sk. Pisze on, co_ n„.stępuje: "a w~chód at d0 Bastun, przyczem mlejs:"'owości Marcłnkatłce I Orany przy•
l) Gi~rny S!o,sJr n••,. nalwięlc padają Lftwle a stacja kolejowa Orany - Polsce. Polska iąda po•
01·sko
łów
• h t
· •• dl a swoic
łk. o
j s
dt . 1· „. k 1' •
sze bogadwo węgtoWI> na
•
w
ranspor
uwa •· •ce
Świecie, ogólnej po;emnPści 166 na o •nJI o eJOWe
stde.
.
miljardów ton, którł' w;vstar- wych.
ort 7 - s; Seml.narjum p.
Rokowania w Suwałkach są prowadzone przy kontakcie z członkami komisji
ezy -przy rł)cznei pro tukc1i 60
R. ~~m 1.nera. .
•
.
m1l1onów ton na 1200 do 1700 młędzykoałlcyjnej.
1 s - 9 P· K 8 m P n er.
Po stronie lltewskle) spodziewają slca pomyślnego zał.._tw1enla Zh~'·nilu
·
lat
.
il\ 11 kau.
•
2) Przerr.ysł cynkowy na
Sohob ori f 1•i} ł ,. lrell&r·
Górnym Sląsku zaimuifl pier· konfhktu.

Now1oki „Krasińsld j&ko poe·
wsLie mie1sce w Europie.
'
ta ruin•.
pols 1~1e1
8) Produkc1a rudy ł.f\!R?.ne1
:>d ~ - 9 l'· . Lore11e .R~flo
.
na Górnym Siąsku w r.. 1917
WARSZAWA, 9 października (tel wł.)- Dziś powróciła do Warszawy delegaCJ& m11n Zółkiewstn na tle d!at•
w~nnsiła 752,895 t~n, r;;dru•
Jów. ·
polska z Suwałk
dmaJac 5588 robotnlł~ór.
f •
·1
1 b ..1
.
.• .
4) Górno sh.1ski przemysł reRo:1eprżed.Jwanie chleba.
Delegacja al1ancka wyjeżdża do Wilna w ce u z a Jan!a sytuaq na m er:cu.
mentowy produkow&ł ~ ro•m
!r) Wskutek rozporz&{Jzent•
1918·ym 1,226,002 btczeJr po
aproWiZ&cy1ne1 przy
1romis1i
170 kilogramów.
·ie miasta :i: '1nia. t
pre?:vden
szko!ne.
Zapiamogi
"Bif\gn~ły
nie
mie'skie
ośrodki
1'
.
l
\ał
5) Górny Sis,sk zajmuje na
t.~idnego skutlnt. Dz ś WY· Ttrmin sliładania poilań o patdzlernika, organa. Utz~iiu
" ł
rynku swiatowym jedno z ,
bu.-:hł pOWS!l'.i>!Chnv strajk w zap mogi szkolne do 200 mk. Wal:d z Lichwą i polie1a rorJ
.temafis~ie
pierwszyrh miejsc w przemr:
całvm okr1;p;u łódzkim, killca· rocznie dla- dzieci robotników sprzed·aje pomiędzy ludneU
'
śle ołowiunym, w prodUkCJl
d:ti~sillt tys1~cy rnbntników z fundao1i st.vpEmd·alne) To'~'. pooeniMh mak!!ymal~J~łlehle~
Bł~,fowej.
W~li
w
ltwasu sh_ircz:anego, wapienia i
demonstruie na ulica"h Łodzi, wzaiemn. uhezniecze.'i 01i WJ• wsz~riżie tam, ~d,..Je •l'Hil·
!!elulozy.
Wydrukowanv w Nr. 267 domiigaiąc 8 ;~ zaprzesta.nia ta.· padttów, upł.vwa 15 patdzi!"r• dawcy 01·n tych nie pr~el!trze-.
6) Wartość wszystkich pro·
upomłnek przy}· \\'Or.vzowan 'a t.vwnośc1owego ni ka. Wzor.y podań o ZflPO• gala,.
.Rozwo_u•
prze·
duktów bl'U_tto w samym
W oi~gu dni ostatnich roz•
niektór.vch miast, sek\1\oestru mog-1 w.vda}ą tnhrylci lub biir•
górntczym wynosiła w mu 1 ~·
myśJe1916
1•200,000,000 marek:
Jrnu~u·
Ale . zrznn~zyć muszę~ 1 ~ ziomiopłoM1w, deputatów dla ra Wzalf'mn. ubezpiecz. (War- sprzfl<łano pomiędzy
roku
z wyłączt>mełm produktóbw, u fre~6 hstu Wielmo~ne~o I apn. cietkopracu·acvch i nateinego sza wa. Kopernit<a IO, Lód~.. me1.161JV chleh w !ze:r3~U li!klepów i pie1;arń, 1t•liie póbler&·
tytych na wlasnle potrzed y. . b.rna1mnie1 nie 1est odpowrn- miPstu kontyng"'ntn. Nieuw- PiotrKuwska 165).
no za funt ehiebł\ do M i z~6.
.
7) G?rno ś ąsk e urza.. zema dzlą na mote po 1 ł'7.ednie. wv· v.g)p•1nienie \vch postulatów
komum.kacyjne, budynkl .Pań· jaśnienie, dotvcząoe wieców wobe{l wzburzenia. ludnoś ·i Z Tow. Czerwoneco Krzyza. r~ marek. Oczywi~Olfll tnłt pa·
mo~e dop . o wodzić w pv,y- Sekcia T~hn;o7.na Oddzi,.,fo eknrska. cena cb!-,ba jest ni•·
stwowe ma)ą Wtirtośó m11lar• z dnia 22 siernnfa.
Jest natomfast 7.ehraniem sr.łości do nieobliczamych na• Łód , kie~o P. T. 01.erw. Krz_v- dostęnnl'!,. zarówno dla rebetaf·
dową.
ta przysll\J>iła do przebu1ow1' ka, •ak 1 urz~i:lnika „~!§st vtt·
8). Górny Sląsk razem z~ nowych 7.ar~ut.ów r1rzeciwko st"pstw.
dlii dzieci im. He~- wego, lnb l<_omu.nal.nl'~o. zat~m
ochrony
Ł~dzi.
m.
Magistrat
'Podpis:
Wyrzykn~i
Rtewsldemu
PP:
sta.now~
swoim przemysłPm
ców, 01coło HPlenowa, na szp:- Jconsumenc1 winm wspełi1 z 1 a·
•
olbrzJmią_ czę~ó dotychczaso sk1emu (o którym ponrzedmo
w~go . majątku państwa nie· mowy nie było) f n ·· wyoh CV· Pvśwu:cen:e nowe) ezi..ołJ• tal woiskowy. Po uit0nczeniu łać w pracy orq~n6w rz~de·
. • tatów z przemówień, w.v~ło- o) w dniu .1utrzeiszvm, o robót częśe szkół. zaj~~'·eh wye1.1 nad zhw anunn teJ heh.·
mieckiego.
9) Górny Sląs1! posiada. s~onych przez ~.ich w ~trykn- gorJzinie H rano. od~izie s'ę obecnie prrez szpit~I„, b~1r,ie W.'f ~ w t.ad.nym wyp_adim ni•
Na pł11e16 tatr lt.chw.a.rskie1. een.r.
735.417 .hektarów ziem! ro1nei. wie, Br„toszewieac.b. I Głow . poswięae111e pom eszczeń no- mogll\ bsó zwoln:o11a.
g~yt .w. razie u1awn!erua ~e·
OJdzillł
Ochrony
prubudow~„
.
miej
powszecllnei
s?:lrnłv
we1
lipcu.
młesifl<.'U
w
Jeszcze
nie
past•.
ląki
hekt»rów
2~S,9781
szkółek roJmczycll, Poz.wol'~ ....sobie yoda~ w wąt- ~kie1 M r..9 . imienia Hf'trnan;, Łódzki wy. sygnował marek r1'!gmęe1. będ~ d~ od~owi 9 ~
~lsk
dzusluoś ~ za rnedoz~.&l ~f
"81,562 hektarów lasów, 12,206 pliwcsć, czy W1elmot.n;r Pan Zółtciewskiego; w domu N! :.S 250.000
wspóludz1ał przy ~odbiJ&.DlU
Mlnie·
dla
ubrań
zakup
Na
wszystkich tycłt przemówied przy uJ. Skierniewickiej
.
beJitar~w ogrodów. .
rzf, opuszoza;ąoych szpitale ceo1 chleba.
10) Górny Sląsk.posiada ~ie6 1ednego dnia ai w tr;i;ech
i niezdatnych do slut.by wo]·
Odezwa.
kole10w~ d1ugośei 1532 .lolo· punktach wysłuchał. PrzyKrytyczny moment d;deio- skowei wyznaczono marek Zwalnianle z Bł"lftJi y,•zttdnl•
Gó pUS?iC:t.ać mflm pr:1wo, it WY•
.
metrów.
11 ) Ruch towRrow.y na
ków państwowych.
r- ~uszczenia Jego oparte są na wv walka z bolszewikiem, 100.coo.
~pr&w Wej•
Ministerium
e)
fr~~~
na
wy~htć
Uołlw111ono
od·
Y~ ~1.ąs~u _::1n~u1" m~~~ zdaniu innvch. i jako ~a_l<ie- stegaj:.cym po Warszaw~.
r.. ani~m mo1rm. - mn1e1 po- sunęły na plan d~ugł spraw~ dla 2ł brygady, .1~ dyw1z11 111kowych okólniki~tn żlłwiad~·
rug
iemcze..,
~~
łacił w s1ada1ą wa!tośc1, lako dolm Górnego Slaslrn - spraw~, od 250 kompletów btelumr cie· m iło, 1t szereg,1 wey r: J'lt•
SI k
;; 12• ) 0
kitr~l ~om.vślnego dla na>i za- ple?, tylet -:zwykłe 1 , 500 par śród urzędników psń5twewyełl,
o· menty obmąta ą_ce.
ąs P
6rny
Zreszta. st~1erdzilm 1ł'dno łatw1ema zależny 1est przy: !!lknrpetelc, ora,,; 5000 !!!zt. pa· niezdolni '10 słutby na fr'?Mit
~oku 1912 s,~BJ,~OO mbarek
a~Jru docno o~eg:o e~po re tylko: 1eś.h W1elm11tnemu Pa 8Zł.'I byt materinln:v Pols~i 1 pier~sów! PowytsLe ~zeczy (kate~orfeC I i C !I\ Wi.t'!ll b:r~
· ,.;awtOZ11o 1 dor~czą tolnier1.om natychrr:iast zwolnitn.I ze słlłt•
1n~ego. Wsr.y ~kie d ${108~Y nn chodziło sriczerze ., „bro· Je1 potęga państwowa.
rnego 1\ a nienf e przedews.z.vstidem świ~- Zapomnieliśmy, rnaiąc 'Prieil delegaci Czerwonego Krqta. by w r.rm1i.
pa stwowe z
z~vpl11ie:n1e mot& 1l&3łl\pi·&
Ostatnio wysiano na front
rocznie więoe) Jak tej sprawv. na~orfowe.j•, nal~• oczami grozę niebe?:pieczf'ń·
wynos~'\
10
f k tało zwrócić się bezr,ośrerllllO stwa własnego, o TJółtornmil· dla erber. brygad.r 300 kom- nie w3kutek osobist;reit relcltl•
mlł~Jnów marN~·
~czego 1emcy a do SekcH Propa·gandy, która· jonowe) rzes1y Poln.ków, Sląsk pletów bielizny, 800 par slrnr· maelf Jeez jedynie :u ~olł:
to
f~1:łto_wm iornagaJ~ przi·0 by sprawę wyjaśniła, od mów· -zamies.zkuiąovch. A przez ten petelr, MO ohnstek do nosa, stawi~ zawiadomień odMśoyell
urZtJdów państwowych; ill.kfł
ców w razie u"talenia nielo· r.zoswrógvmobilizował wszvs{- T3 f. mydła i t. P•
~ zema ~ rnego H\S a
Za wysłane dary Dowódz„ dany szeregowiec przedstawi
. • jalnoścl wz~l~1em obowią'l,u- k·e siły swo·e, aby dl!\ Nie·
s ego pań::1twa.
bezpośredniej władZJ
j~ceg., · re2'ulam111u zdarlała miJ.>C t~ ziemi~ przebogatl\ za· ho Syberyiskiel Brygady nn- swej
·
wolsltowe,j.
desłało Jist dzif)kozynny:
wyrzeczenia. się na prr.yszłoś6 chować.
Og QSZ81118. ergumen.tów demagogic~nych, Jakie znaczen:e noshda dla gł~bokie zrozum eni~ i odczu• Powytezy ~-Orządek zwoti.
wzgh~dn1e. na~et p:>pros•ła ich Oiezyzny nasze1 zdobycie Gór- eie ,połotenia t.ołmerza Pol- niania z. armjl nie d~tyez1
.
„Obersehlesisehe Wanderer• ą usunięme si~ z grona czlon· nego SJą~!rn, nie potrzeba zdr.• skf~go Ol\ froncie - za oka- eznrt of1cersk1cb, M ·do kt'·
je siQ nikomu tłómae~yć. Ne zan~ pomoo holną - ochotni·· ryoh isimielł\ speoJ&lnt prs•·
.
z d. 16 września podaje ta.kie ków s.ekcji.
bryaa?.r pisy.
T~kJe postąp1e!1fe! & nie n· -potrzeba rówaiet wskaz„~ać kom Sybery1.~k el
.
ogłoszen.ie:
„Z na1wi~kszego mebezpie· nommowe 1 maw1an1e sprawy na to it ,.,aniedbnni& walin o przez pn:es .anie za pośredme·
ezeństwa wyratu'e ciQ z bły- na łamach jednego z pism, by- przy;złoś6 G<'irno$ln,zaków br- twem .Koła Opieki" Syb, Brr· Relkla111aeJe nauozyclełakie •
· zwolnlen!:.j.~~ :.oberu d•
~kawiczną szybkością gromu ło .1edynie w,-;kazanf', Wtedy łoby na1 wyraz karygodne i indy 300 .kompletów bielhrn7
•
podkomer.•
eałel
imieniu
w
spo86b
ol,rutny
w
moglooy
b'"ó
mógłby
Pan
W1eJmotny
Knut Polityczny I
e) Ptlptsowl '1 ptś'r~ł •l~
dn•1 mi Syberyj!llkieJ brygady
nai~lrntec.zniejszy i najbezpie· dumny z wypełnienia godnie umśoió !i~ na na!. !amyeh!
„I
Spełniimy obowu~7.ek oby- p'e ·boty składam serdeczne eiyolelstwa, którzy tvn
ezn1e)szy srodek obrony. Mo- swe~o obowiązku obywatel·
wfttelski w~gledem Oiczyzny pod~ic,lrnvr11nie ątaropolskiem k!amaold& o E•?!nl1nit e •
.
t~a go. wygodnie sc~~wn6 w skiego.
poborn o. arm1~, na moey ui Górn~~o Slf\ska. Nie da1my ,Bóg zap}&ó"'.
Konrad Fiedler,
k1e~zem. Katdef chwili do u·
Przew. Sekcji Propngand.r. ziemi te1 i je} pnoowitego Ju· (-) Rumsu Pułkownik i DJ• pow&tni~nibali M 1 • 11~rjnm . : ·
tyc1a.-Obezwladoia uderzone
1z•· ·•
du volskie~o na pastw~ z;i. wódca 'Br.r~ady; po ~pis ma1&· ewi.atf c u eau.
muskuły, nie po-wodu1ąo ska•
1
~"' • •
i
ma}~do'łrs~wi1wr~
nfeez1teln1.
bu
S,.;b
Szefa
i
ra
chlumośei krzytilckie1.
leczenia i złamania kości.
iw1a czema. w a c f!rJC . 1
•
Wróg milion'ami rzuea na
t ,.
ł •
Przesyfki. próbne za zaliczki\
relco)i padstwowyoh insqtu·
Pa•htł•J•I• o l11Wahdaoh
ag'itftC «) przedplebi..::eytOWf\. I
n mk.-Ządać oferty.
11
eiiz~::f:J~:!n~:· lakit ptwia
i~
•
°
iwłoPł•:•WJ'd
d
W
'potrzeba
agitaoj~
t~
11a
nam.
Przemysł towarów meta•
...
·
y z a o. re a 1chra t&eJ
piem~dzy
!owych
Jl?31 Ekspozyturze Sekeli O- DJ b76 pru11 1i&w&,l\SJ•• łt
·
D
·
epes~a ~ sprawie Da zJa•d 1118 „ekter•w sakct- piekl M. S. WoJsk. w Łodzt puelifll\da p~ztdstawi11t1 P. '(.
S. Fr1edricba ·K,ur~bart.
połeea lnetytuejoni. pa~st~o- u.. n1tyehm1ast vrz1 pHert,.
aictwa.
Ste1nstr. 18. aprow1zacj1 miasta.
Wrocła~ 18.
w zwil\~rrn z demonstraG.f~· e) Na z1ud insp~ktorów ...,1 m., komunalnym, 111 1~11~1m d~1i-, gdyt opót1u1ni1 pee1,~
Dot;rJ i śrny tedy cza.sów:, te
"' tyciu „kul_turalnego Niem· nym stre1.kiem i·owszeohnym sr.kolnkhra, który zwołany i pr1watn~ym prz· ds11~b1or- Dl• pr1Jjtol• d• arł'llJi ł •
1u. knut połlcyJny tak \Utnl\ ~ powodu złe) aprowizac1i został na dziś i 1uti·o w War- stwom bezrobptnycb _lnw~lf- daiu:ym 0a1&1i• reklamasje •ił
. Łotlzi Msgis•rat wysłał do azawie, w71tchaH z Ło1zi in- dów ~oj1kowych li d.11edPJlllf b'd" uwzilt1Riau pll'l'.M9 f t
,,.
ldl!rywa ~OJQ~
.. d
Tak Niemcy „rob ł\ pleh!· Min. Spraw Wewn. i łra.ko)i spektorzy: pp. Gr1tbiński i Rąb. rozmutych fachów I za~o-i 4ze •~l•.kowo.
Re:1<1am~o11 na1~ty pt!e Id•
Te inetem obrad z·Rzdu ma- dów.
Se1mowych rnistępujfłoą dept·
'Cyt.·
L&'-k•~• za.p1trsebowania1-1 u d~ł .Ja,l{n&J1!eześme1, (dyi Ml•
11\ b~e n11d1-r wat.ne. l!praw.r
·
·
ezę.
dar1u1ia Mr.~istrl\tu to1hl • w ~~· ffl'.lkU z 01~'n ·111'" 41 1col· -,,rasr,a 311'2 n&ds:rł16 d9 \.r- nu1ter,um. :Spraw W9i'SkłWytł
" • ek· działu. ł'?Meduichra Prtey~ wyzi~ao~yło Jaks _nhtaOZl'l.1
spr1'•iedi WJ i róiAnomiero.r nietw·a i ~to~u1•ł(
....;.~- ul. Ew~ng1tlfo.li~ 17, 'I'elefoa te~m1n <ll.a tych reklatu~J
podział tywaości kontyngen· torów ezl<0ln;re11 .•
dzień 10 listo.lłada b. r..
tow ej oomi~dzy ln·~.emv.słowe c.idtwa u.kół w.1 .i : . -. :. v1.1~ •. 108.
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Komasacja uchwalona.

e)

w~zorai donosiliśmy

()

tern, ft magii::tr t zapro·ekto··
wał pr:reprow!.'l~v.i:mie komasa·

!'\i'~
r r t1111n1.1- - 1v
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„„e~ r, muzyk'a"
ł

l

Teatr r.lfe)skł

t'otoMnep;o -przy
Dzielna 18.
iOiegu uiio D1lielne1 i Tram- Dz'siaj Teatr Mie'ski daie o
wa1oY. ei w cełu parcelacJi na ~oaz. 8 po poł. po cenach podz!ałki budowJane.
ł
h p
W te1· s-:-.r11.wie odbyło si~ pn arn.vo „ apierowego ko·
...
chan1rn• w I obsad7Jie, a o ~ow magistr~df' zebranie whi· dzinie s wiecz. „Złotą Czasz·
śofoie11 trt1 .-f!"iiihów, na któ- k~" J. Słowackiego, w. opraoo\'e stawlL; rleii 1-$ osób.
waniu sceni znfom dyr. L
Po 7.r~fc;\·<!iw•~i•u opra y, SolskiP.gJ z p. M. BrolcowElkim
wszyscy :-.z;r; •zili sit: w zupet- w tytułow.e1 rołi i w retyse~ji
ności n~ ·p·o1ekt Wydziafo
Noskowskiego.
Budo1"1anf'>(?O~ aby całą 1·rzed
d
strze:d sJrnml)~ować i rozrJzie·
W -ponh Y,iałek' nia 11·!?0
lić na , 7.iały budowlane.
„Papier:nvv kot"harek• w IL

ro r87. l~·ty.
M11~i~trd wylcona f:· -•ny obsad7.ic
w.wtorek 111 Z1otn Czaszka"
l)arcelacyP~e i rozdział plaró~.
, ~ d
·
•
T.vrn soosobt>m prr.eszło M,IJOO ~ e ,}0 '2 .Pay~f;o~.V ko
łokci nieu~Ytków zostan1(: za· chi.int:„ po cena ... ~ .• ,r~J~onych.
mienionyob na dzielnic~, P.id!łt·
We c~wartek wi~lłn wieczór
ną do zat·udowy.
-ąroczys,y . ku CZv1 Hetm na
ZółkiAw~~ktego, na !<t'.'.>ry złotą
Posin1kujt. się eehdantJ Strn'" się przemówienia okoliozno·
11izewicza.
ściowe. rec.vtac1e, fragment.V
Dnia 15-vo sierpnia r. b. w z „Dmny o Hetrianie• i t..ywe
bitwie pod Ciekszynem {w o- obrazv.
kolicy Nusielska) v.ostał raW };iątfiłr prem1et'a „Heddy
niony w głcw~ ochotnł11 201 Gat.ler" H. Ibsen!!.
p. p. reflaidor Bohdr.fJ Straszewicz 1 v., stanie p,;9p? 'Y· Dzisif.~~:r,y koncert po pofnd·
tomnym otlvH"ziony do ':~{'ine·
niowy.
• go ze szpital~ ,,olowyoh ?ak
Dz.i~ 0 godz. R-e_j po poł od
ustalono, o.:-.kumenty
('o:;:'\l: ~te bed ie si„ w s 11i koncertowe}
„
J
•
„
w dro dze ~ugm~.~~r,rerw~zv kon(~ert pn południo·
Wobec ei~go mo~"~ -przy• wv Ł. o. S. pot dir. Brnniw
puszczać, ti; ranny F{)hdan sława s ulca z ud·1,iałem wv~
Straszewic!li ~ua~duie Rie w, bitnego TJiani~ty z Wiednia ·p.
j~l1nym ze SZf•lttth woj~!~owych Jana 8nieterhn1:ra. W 11rogra·
nieprzytomn}, Jako !11ew1Ad1~- mie Symton;a D·dur Hay'1na.
my lub ~t-'- pou ol:>rem n:1zw1 i ł{on<.:·ert torteph·.nwvy F· moll
l

rslt:em.
Chopina
.Ktoby pt1sladał h1ki:kolwiek
Hilety' od uodz. 10 e'. rilnO w
wrnd?mosci o Bohdame Str.a· kasie Sali Koncer wej.

e) Mlnisterjum Ośw'ei•enia.

Ptibllczneuo i W.vr.rn1ń R'ligi1·

njoh. wydato przepisv zwal
niania, w l'lewn."1 eh warunka<'h
ic·
·
t.vch
Od Ws ".,,Y, stk1'<'h ecrz,1m1'nów
"
niewykwalifikowan.voh, 118.U·
oz:vc1eJi szkół po\\sr.eobll:voh,
Jttórzy do takieh egzaminów
s~ obowiazani.
Zwal ianie takie ma si~ od·
bywać w myśl Regulaminu z
dn. 14 <'Zerw"a r. b. w drodze
wyjatków pr.i;ez deovzję m•nist 'rslw~ na wnioski Insne•
ktoruw Szkolnictwa, o ile da„
ny nauczyciel swoją pracą w
szkole wyka~e odpowiednie
wy11szta'eenie i przygotowanie
peda.gogiozne, lub tet posiada
świadectwa z utrnńozenia speo:alnych studjów pedagog1cz
nyeh.
Z kursów pedagnglcutyoh.
<')
kłady na uauczyciel·
i:;kich łrnrsach peda(!ogicznych

w_,

rozp1.;czn& się w czwartek dri.

14- b. m 1 od~1.v\~11ć S!~ b~1f\
w eahwh M e1sk1eµo Semwa-

~;um 1'-nuc7.yciels.kiego przy
ul. C.Gerwone1 8.

Koncert Eisenbergera,

,,,
Na !utrzeiszym drugim Iron
cercie symfomc:6n vm wystąpi
1ako solista znakomity ·pianista 'Seweryn E senoerger, którv orlegra. l<O]J(~ert i rtepinno·
C·moll z tow. orkiestry.
Pozatem w -programie „Polonia" EI~ara i Symfonj!l. tv.ta
Czarnowskiego. Dyryguje Brontslaw Szulc.
Btlety w ksiegarni Alfreda
Stroucha, ul. Dzielna 12.

wy

Komunikaly.
Narodowa Służba Kobiet.
( 1u
· ·
I p ·
„rze1mie pros
anie
~ ~
w
be
łatne-t her
11
Y~uruiące
zn . I • b
•
d
K t 1
ac;~rm M
w~rcu 0 da 5 ,j1'?0 obięo!e dyżur w.
go zi„
1.1 b. m.
ny ~sme~iałek)
rano gt1vt
dma dma
t'
(
oon 1e d.z .
·
·,...
herhaciar_nrn w z n~ w i_a swa
czynn?śct. H;e bactarnia mlP•
smć się będr.ie. w czerwonym
budynlrn obolr Kotła
.
Narodowe. ~łutba Kobiet.

('Yo

Zwlązek

Katolicki Kobiet
Polskich.

(-) w niedzio.J~ t. i. 10 b.
m. nrzadz:l. kwest~ uliczną i
vr lol;alach zamlmiętvch. Połowa zyslrn prze~n·· czona iest
dla tołnier'.f.8. na fronciP, dru
ga polowa na rzec:ii Ir ·ri::ów dok~v,tałC'aiarvch wieczorowych
dla dziewrŻnt pra.C'Uil\OYl'h uwo~o.vo. Clfamy, ~e Apoleezeńslwo łódr.kie poprze usi·
łowl'n a, nte sz<"redząo cho\·
n:v<'h ofiar na to!nierza i 0 •
światę

M1a"1to podzi„lone na tr.H·

z aury.
dzielnice: I Centn•łna- P1otl"9
o) p 0 t.v~odniowych prZPfr.ł" howeka 104n. II P1otrkow~trn

duku<'ZI "ycn cblOllncłl, ldórt 801-Sala. G •]ern. HI Kon!!fan·
dały u»m się wr znald cłów- tynowskl\ 11-Kwiaoiarnia fi~
nie nocanii wskutek s ln1ch my S1.osł:tod.

ws lwd11JC'll Wlł1trów, nust„ła
zn , wu pi kna, 8 _0 ,,eci,na, c:e
pła poµoda, w<11<Utt-Jc cze~o

Poc!z'ękowanle.
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1~000 _, .~. O-potrzeb
1.000.069 - pragniel'.i
załatwlsz - 4 • ~aspoiio'sz -

I

Jeśll

Dn. 12·/0 p• tdziernika., o godz. 9
Józefa, w dz M1 imienin
ś„ t p.

l

Młlks' m:tjana

· Li·21sla. ·

odbędzie ~i~ t~łobne naho'l. eil.e-two za spo k6l.
Jego &wietlan j ctus :ćy. O cz m zawia,damia}ą
r:•ozin~. kol ;:j0W i ży(·zliwr~t:

w sobotę
za 1000 mar;;)k

Zol."!a i

Jtab~dziesz

dzi_,~i.

przed 6 listopada

obligację

4"\o
: Pa~sfnamome1
Poźurzkl Premiowej
którą paść mozo

<

wygr.aaa

11v1jn_cą

1,0(! uU~]O
marek poL kich.

r.z;va)ni

ł'iofrkmv!!!ka

M 108 'ł' ioknlu H~!1dlo\\'C6w
l'oi"!dc-h, lewa oficyn~ I-sze
piętro.

----------Dla

da1e si~ równie~ l ~;
. ·~ uu
miasto z11 odpowle<b:ri . ·oJ!;.
Zgło!lz~nia prrivjmu i ~ 1.ti.r7:n·

ti łnierzy.

Stowarz zenie Maistrów
Fa rycznych ~
Ziemi PiotrlrnwsJdej zwnlu:e
2 nadzwyczajna Ogólne Ze·
branie w sprawie obecne1 sv·
tuac1i ll'l noniedzfałek o glldz.
2 po poludniu w Dorriu Lu·
dowym Zw. Robot. Cnr7.i scijańsldch przv ul. Prz~1azd 84
O liczne przybycie członków

W szwalni Komitetu Ob wg-.
ttlslciego W:vkoni\wc,eg 1 Ra·
dy Obrony P•:ńst~rn pn;y Woje111-6dztwie ŁódzkiPm potrz'3b~
ne są s:i;waozki z wlasnemi
ninszynam i, platne od kos•mli
mir. 6,!iO od kalPsonów 4,50
t. j. od k•1mpletu mir. 10. V\ Y· prosi
1

""'w:swz:r;t---rn---·_,~h.i>!UlilJ!i" •

Z~<iąd.
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Ostatnie wiadomości
Umowa polsko-I ite wska.
Depesza ministra Sapiehy•.
.

•

,

>

• ••

•

Zakładu Biemrurzne runsi!nańuus~.

Warszawa, )farsułkowskJ 98.

Konlll~ austrJatko·weułerskł.
pnź·l~,:i:lrn Im (l'AT .
- Werlług „'frib1rne" Węgrz\
skoncentro\\-ali wielk'e rr as~,
wojsk na granicy au~tr a ·Idei
w pobliżu Mat"rt:dort, \nbe .;
cze:ro A ustrjR „.„~moe!niła s~" 11n za togę w W 1en"rst'\dt pr;'. e7.

Praga, 9

Warszawa, 9 patdz1e'fnilcll (I AT J M1n1st'3r.um spr3.W od'l:.-, : ał pie~hoty i art.vl~n.
zarrranicznycb komuniku·e: R·1kowania z delega~Ją IHeWS!{"
w Suw.ałlrnch zako~czy!y si~ dnia 'f b. ~·
. ~ •
Linie, ro.zg~a:i1cza1ąca. wo1~k_a _polski~ od htewsluc~ na
Suwt!lc;zc:z;yźnie )est zgodna z hn·ą gramczna,, ustanowioną
o I E f. o A.
dnia 8 grn'1nia 19 rolrn. Dalej lin1a demarka.cyina bie.:i;n!e r
.
w dół po N ie mnie do U :fochy, Skf\d skreca w kil!rU11ku \'i arszawa. d. 9 pnź lzier. 1920.
wscbod nim, idzie pr71ez Omany, E syszki, doohodząc na rn- Ruble cnr. a 100
zie do Bastun na -północ od Lidy.
Ruble car. a 1500
300·30'2.!S'1
Wob'"o tego ~e odddały bolsr.ewickie znajdowa 1y s ~ Ruhle dums!de a 10 .10
8S•S2
w dniach ostatoi~h w rótnych mle1scowośJisch na pól' c Ruble dumskio 2'50
31.od kolei Lida-Mołodeozno, zawieszenie działań wojennych Dolar.v St. Zi.
260 25
na całym przebiegu wytkniętej Jin7i ora~ przedłut ··nfe na Dolary kanad.
210·22,
razi~ limi od Bastun w kierunku wschodnim okar.ało si~ że Franki franc.
18 25 18 1-:.
wzglP,dó•v wojskowych niemoWwe do przeprowadz,nia. W Frank! belg.
18.75-rn.n
czasie konferoncit suwalskiej delegacja polslrn złot.yła kate- Franin szwajc.
4!:1.44goryczne oświadczenie o nieuznawaniu przez rz 11 d polski Funty s:~terl.
1Hłi3~97G
·•
M
.
trak ta tu litewsk•1-bolszewickiego.
44 1. 460
K arld niem. t1000
. I..'
•
.
.
.
•
orony aus r1110&1e
90 9~
Warzzawa, 9 paźlz1ern1karPAT;-D111a 9 b. m. mini- Knrony czeskie
· 3 70 s.sr.
ster "opieha wysłał d~ litew~kiego ministra spraw zagr.inloz- Korony i<zwedzkie
53 5t·
nych d epe sz ~ te) tr e śc1·•
Korony r.1u
:i ń
·
sine
40.50·41.21'.
Ekseelenc1o !
Norweskie
39 75
Mam Z' szczyt zakomunikować o~ nnsfę!)n'e. Ma•B,e na- L~je rumuń_skie _
4 7.5-5.2::.
dziefe, te wo1na mię 1zy Polska. & Rosin, sowiecki\ w nal· Liry włos!d•1
10.75·1 i.2i
bli~~zym rrnsie b~dzfo zakotic,;ona i biorąc na uwagP., !te Marki fiń-ikie
-.woislca polslde ukońciyły oper„o;e wojenn~, zapowiedziane Fiorenv bolenderslcfe
86
w deklar11011 polskiet, zło~onei 4 pażdzlern ka na 4 em po· Birnk Handlowy w
sierJz„niu rokow .1ń w Suwałkaoh, naczelne d.owództwo ar·
Warszawie
m1i polskiej zgadza. s ę przerw116 d~ialania nieprzy1e.olelsk:ie D ·nk kupiecki
i prl)ponu e następuiącą linjf} dem11~kacyjną:
Łódzl{i
925
B·istuny- O 'Zmiany-Soły-~w1ęc1an.v, przyoz~m mief- Warszawskie Tow.
stowosc1 te zosta1Ą w rę1rnch wo1,,;1r p lsk1('h. Opierająo tabr. cukru
6MO 605.C
się na PUnRtaoh umowy 1JOdpisane1 7 TlBMzi~rnitu~ W: Su· Starach,owice
14300 14:950
wałKae h, mam zaszcr.yt zaprop.mowaó rządowi .tite.wsk emu Zawier:-ie
9550
rozpoozęoie ~8 b. m. vv pranach rokowa:ń, p~zew1dz11ny?h w żyr.lrdÓ\V
800~·810C
pun.ktaoh b 1 c wspomniane) umowy. 0 1 s1~ tym·y wrn~o- 8~rirawdk\
44'l0·1 -00-4o0C
~oso!, podan_ych w depeszy pańsk1e1 z 1 b. u. a odnOSZI\ ,e1 Lilpop
6100 6170 6l3f.
się_ dó za1ę?1a J~szuny prZPZ nas;;e wo ~ka, sztRb gen"ra~ny R.udzid
4620·7400·46 .JC.
WoHr pols~1ch ni~ pos1ad1 w tej ~pr1tw1e 9adnvcłl da11vv11.
Jednocześ~1e ~św1ad<'zam z n .c sk1em, ~e naozP}ne dowódz· CEDUŁA NIEURZĘDOW .A
two poleik1e nie wydał.o t&rlne~o ~ozk1zu, któr~by ll!ó:!~ spo·
Giełdy Łódzkie)
wodo~ae podobni\ akc1fl·. Oc?Jeku_ę odpowiedz~ pan..:kieJ w z dnia s paMziernili'n 1920 r.
Sp!aw1e mo eJ prnpo7.y~1L pod1 Qo1a. bezposredmch rokowań
dnia 13 b. m. w .O ranach.
'
5 ~.oLo~!rY Zast. 269.- - !- i pół proc, Listy Zast.
1
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"'" pnr,z!łfnb
DPznsJJeRl!J
in Ił llłt
v
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sn1u~z
mft!lnnJa
11 11 Wrn Ił
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~oza11ami.
n

m. Łoizi

190 , ~QC.I

e m.
pro·. obligac1e
Ł'.>d~i.
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0u n.„"
Kopen h aga, "'" p z,~dzt ero ilfil. Pr•A'1
""_r;a, b•wełn1'
a
J\\ 16-1
Bartel (l'A l') - Według donlesień r: M

Vvars7.aWll, g n1t iz er (I.

„

ł,)

Min. kolei żeD.
wysto .... ował do 'prez. Sewastopola zawarte zo8łało

rolnicy .kon1yn1.u 1 ą tr1erg1czN e7.nanemu otiarodawey za min. W:tosa list, pro• przymierze miE;d"y g 3 ri.Wran·
11.ie zasi1-wy ozime i stirz~t zł1 żmie 2000 ml" na r 1ecz sząc go 0 zwolnienie
'!Jemnia.kow.
.1<rop1i Mitka• sKłada Serde- z obowiązków, których gle.m a dowódct\. kozaków do11·
czne .Bóg iapłać•.
Znrzf\d. , podjął sią na czas sk1ob, k ubańs k 1chl as t raoh ań·
woJnJ.
akioh.

-

. ,--.. . . . -

kości tb św.

:, ~·- P.łn i s~

z.

W•l".:~.;~:1::!:~:;!:.~.~k:.;~•·

--

io;1z · ... tni.:<>

szłnka

c1i gru11tu,

szew1czu, proszony ie~t us1l~
11ie o udzielenie kh tonie i
bratu Les'.f.kowi Straszewiczowi Jiod adresem: Warszawa,
ul. Sniadeckir.il M 23, lub w
Łodzi Notnrrnszowi Stet nowi
Kornowj, u!. Srednia 21.
.
• .
z Pol i tecl~ii'li~!d. l'S~SW•MłeJ.
A"ktor~t Pol.1tecbn.1ki Warszaws.1de·1 z:w1ao1~~ 1 a. to o~
twarme Pol!techmkl orłroc.zono
do dalszych zarza,dzeń. O o·
twarciu bęrlą podane zawlado·
tnienla w prasie.
Do zapisu bf,ldl\ dOPU>zozenl
tylko ci, .ktt.rzy t=ipcłnili obo
wia.zelc służb.V wojskowel:
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O&ŁOSZENIE.

!'~tl!ed1lałe!r

r. b

lGbl<a

Pierwszy Xoncert

codzie n

•„

choroby \Vewnę\rzne
chor. s1;6rne i wener.
ehoroby koblece

l dr.te-

d··· ł.u~:owskł

"
„•

dr. Osiecki

•

dr. ArlyfHdewlcz
dr. Sku•lewicz

cione (płne i serc)
<'horoby kobiece
choroby chi rur I kobiece
ebor. ekórae 1 wen er
choroby nerwC1we

pon środ,

~-:S

choroby oczu

2 plaiek:
codzlen.

dr. mlchahokl

3-4

ehor wewnętrz. 1 dziecin

dy l sob.

dr. Jokiel

12-1

6-7

1~ 1 1,i1,
':!- 3
~-a

UWAG M

1) Leoznłoa

pr~ez śro

otwarta eodz1e4 prócs

śwlą t

Ponda 20 mk. Oper1.cje I opatrunlrt wsze:lcte~.o rodzafo -

<J!Jlromanojs, fl;~.1.~o iu1l1 a frenolo~la. Tak: 1&
I y'ulowana k111rf{ll Cl'i. 8t1llera· Si:k:olnlka, ktśr. j eu
tor pośw,ęc!ł szere.! lat powaźae1 11rn:iy. Es1ęl(r1 wy
sds w nowem poprswlooem t do!letn'one"lt wy<1anfo. Zawteu. wylrłed nauk Cbłr<1maneJI (llnll rlll!)
tl1jr-Jrn •m•k (l')B:V twar1y) astro o~jl (nauka o

wplyw1e gwia~d 1 piane• na •03V}. Ksll}Ji:& popolarna
l cir,stępn11. dl! wszystkich. Dla oir;łowl1<ka oznajrnlo

n•l!O z jt>j frr~!liq nlc'Tła tajemnic. Por2!u11; te' k~le·
g1 ł11two okr<'Ślt~ skłonno!:~t; iadolno8cl, telety f wa.

or Kat.dago Z'lw1eta as•rolo~lorne tnbho& ws1azul1&
ce l!ddemn po11łu~ daty ur11d1:Gnl11 szczęśłlmy mle
?Jląo, dzień m1e•ntcll I daty. KelęllB 1a da.Je dokla<:ne
poJeale o otaczających pr:iJy)aotela1·h I osobaob. nie

zautunle.

Słuśf

środkiem

lllllllllZllll!l!ll!511iEIDl:ll'a„lll!lll„lrJS„:lltl. . .m!lllB„ ~ ~

pluaaowe, oraz eza•
le ozarne. PrO'!Zf') si~
przeKooad, Zachodni
nr 32 poprzeona ort
cyna 1 p. m U.

do

pudełka

Z

sł

re

iyw ne sztuc?ln
·ęby

za

tiupu , ę

całe

aparat„ do 600 mk.

Y.łOte
-P.J ~ t 1·rJ11 ł ów

star n

1<0ronki i Ml)Rt1<i
dent.ystyczn v-nłl

'lalcman.

Wt011~.,a

'6

s1<ład

!o.UŚ:'l,ar;1c4

zynak

·n

Szloła Szła~· zuobni1zeJ
Panstwowa
w Poznaniu.
·

tłuszcz)'

Skład

I

fłowy rok a.zkolnj I& paźd•l•r·
nika 1~20 '"•
Kurs Malarstwa uel(oracyp1eg'1

ft. p.

'ars Rzet t1y Dekoracyjnej

fahryozn„

Kur1

Dyr kc:!a Tow. Kredytowego
mDasta &.odzi.

bwiesz«:zenme• Towa·

\Il zastosewanlu się do § 22 Ustawy
rzyl'ltwa. Dyrekc a po1a1e do no'l»sze„hnej wiado-

mości,

·te

zatądane zostały

fllOŚCt:

1 pod nr.

po~ycikl

na nierucho·

4~~0 przy ulicy Wiznera
~ pierwotna mk. 4 1:>60,

GrafioznegJ

A
9

J. AndrxeJewskl.

przez Eu·

gen ę Rosnows
2, pod nr. 1186 przy of. JulJusza ł Nawrot,
przez Georga Ja 1 fi'7& . odnow orą z konwersJ~
I'\k. e,'.) l.O i drdatkowa z przeszacowania l'\!c. 1944 O
R. pod nr 1137·b przy ul Juljusza, pu;e11

Marclna Kryszaka,odnowfonc z

Zd , 0 bnu~twa

Kurs <.eramlkl Brtystycznej
Kurs llłtroHgator.stwa l\rtysfye1,
Kurs Fotograf.I Ąrtystyezoe1
Kurs Rysunku
Rysunki wieczorne
N11uk3. w szko ·e oparta Jest głów·
nie na pracy w warsztataC'h
Za:.lisy acz11i6w 1 hospitantów przyj·
mu ·e sekretarjat tizl<oly ul Ląkowa 11,
pokój Zó
u , znioi»ie ztchcs., zgłosić swoje 11dre·
sy celem reklam a' ji
'3ekret 'ri?>t

te1~f 94 83

konwers·ą Mk,15 '7ć8

)tyDłarza

y

obeznane1to w f~bryła„
e,l myl1fs. toaletowego 1

p '•!IZnk'u1ę t!!ę
póź11le1 ()forty
E odpisaml śwladeelw t

do pranlA

aaraz lub

wymaitań pens~t upraer.a elę 11Ade9łati do M·i'"·
01arnl cr·e"1i~•. 11 ' l h10•

wrocla •

prr.eszacowdnia Mk 8 4. O,

,

sziGiJ tzne
s\rf~ l11 d e

'ł(')t"

'"'b!

na)wyli:szłł

płnci

o "

~r.t ••

e'id

P:otrkowaka 10)
lewa .!Jf!.!7!!~ .._

ł'o .:zu•<u ;e

danym

"'~ sarnodd >!nei:-;o \WloJ
11h1nc~o sr.chot i; nrze.'li;tii

najlepszy do twaa•zy

u t:'\l

,

u ·.- 11 v ' ' . . n 1 1 o

u

11

nadaje ce•
rze iiwlerzość i de•

vn•'

•!'"1 1

llkatnoś6·

s•ać si~
W;v <hnał

do D, V 04fl.
IV. l:{l· f r .t u

borów. I\I,

l\ O~ C IU9lil'.I 4,

w ~oddMc:h 9-4 00110I

Dr,F~lit~ ~~1rni~winz

I

ul. And1·ze)a 11.
Choroby slc6rne i wenc

up11J11

Brylanty11t11re a.foto,

erebro,

tliamQdłJ. ••erły,eta
re zęby r6i:ne ze•

za sztn kę d • 2r; m k,

m.na

poleca gustowne karakułowe, fokowe pał•
sz:elklego rodzaju azele, kołnierze,
me;skie ful1•a na cybetach, elkach bekle•
aze I t. p. z materj łów przedwojennych

BtASZA E

L. MILICH

Szkolnlk Warszawa Piftkn11 27.

w t„m tygodniu

18 >J Wll.r.;; ' t1.WH!i

A 11 telef. 239„93 poleca

Wszel'< e zarzuty przeciwko udr.;elen1u zat&•
po~ycz om st~worzv&ien1 zcchcll przedsta·
"'ie Dvrekcyi w przec:i~u dni 14 od daty ~'ydruko
wanls · ninie1szc.J.!O obw1eszc7.enia.
Ł6dt, dnia 9 patdzlernika 1~20 r.

BRYLAliiTY, ge•de
robit, bieiizn e, kapy

r

blaszanychl

Fabryka wyrobów

„G ilflA

płacę

za

od

a

KUPUJE
n11il!!psze ceny.
:złot~ 1 srebro ,

~e l!I .i

ołll!Yll't

,..,

Najłaiiaxe ircidłol

dro Szul a nierwotna mk. 7~ coo.
s pod nr. l ~08 pr.ty ullcy Na~rot, przez flr.nę
• Schicht i Kuhle t•· y1łer\t•otna mk 518,4 O
6. pod nr. 7i0 przy u • Pio1rkowsk1c1 i Al Ko·
·
dodatKO\\ a z
~clui-zki, przez Rodzeństwo Lehman

wykryciu rndywldualnych zdolnośal
W;vk\\lntoe ltyoame w piękna) płóolenne'
zlotem! literami :;1dot>nej oprawie z po1re1em auto
ra i z wielu tlustracjaml VI tcitśo.e Wysyła się po
ol'raymauiu mrs: 70. Kslę~a na~rodzona mo61twem
Drtuw 1 podt:lł)KO\l&ńPs 1 cho- rafolog S•~llel'•

Płacę

cd umoWJ

3
H 1Konstantynows~o
p
1
ew11

h

Egzys!u,hoa

l dod tkowa z prieszucow11.nia M r. 45 360,
4 pod nr. 9o3·u przy ul, OrntioweJ, przez
Qlylję "ZUll', Oląę Szu~c Oskara 8z111ca i ATe~san ·

PewrJfejszy sposób poi1:nanla elehle
I lnnyc

r:astu1.1uj11cych na

MIUełetaedl

bławatnych

~V!;• ft
ti - V

ta

dr.Ksaw.Ja~lńalcl

dr.

Poznańskiego I 111ne
Specjalne ceny dla kooperatyw i skle13;,vt

Warszawa, Plac Aleksandra 8
'J1Pl. 129.M;

i

dr. Gofd&erg
dr. Garliń•kl
dr. Meqda:ioki
dr. Dutkiewicz

wysortowane

Szajblera, Gromana, Zawiercie,

dnr, Cbripln: 1\:onnen fvrtepJanF-moll
Bllti y tlo uaby<'h W kS1 P, i;(arnl Al ·
freda Strauoha , ul, D•;e•oa t2

HERSZFINKEL Gn111 .czn i 9

not!a

wewnętrzne

1opołl&Bnlovy

do zaprawy, dQ podłóg past do
buwis, płynu dla metali, ult1•a·
maryny różnyoh smarów

Nr. 17, drugie pod.w·\rze.

choroby oczu

HURTOWO towary

pl•ri F<':i .„ \\" e l•• 1 "
.DyryAent Bronisław S:ulc.
W pro:u;.m!e: Heyóo. bymfa111• D

LECZNICA LEKARZY SPECJALISTOW

eh or.

Symfo11iczna

Słynny

3',23@,COO korcn)

dloroby ohfrnrg!ezne

lidl!lktrownła t.6da~a

J~n Sm~l~rlin!

i Eksporłu

Adres dl• lleł6w1 lmpex Sp6łk• 2 ogr. por. w Bielaku.
·
Adres dla depesza IMPEX-BIELSKO.
Numera telefon. 492, 493.

gardła 1

MQi!i

SOLJSTA

Mle.f3ce Zllkunna dla ori:ranfzaeli ti:in!umo""y h,
kuprów 1 lJrz•'l '.~b'orstw pnem7slowycn. -

uezu

Qrkiułrii

•

x pod koU6w do odebrania katdo
raiowo w wlększ.ej Ilości. bezplatnte

SALA KONCERTOWA.
Nl•d ·i icla, au l•J •.1aź 1zicr.1 1 ~.i 1920 r
o i!Odz. J.ln o IJ.

Sp61ka z ogr, ,or.

9-10
9-10
10-lt
ll-12
11-12

•
••• ui•••••
I (szlaka)

'\.u?tcett

Q

·

Dyre cja Koncertów Alfreda
Str•ucha

-Bi~lsk~

Plołr~'iowska

A

4MS

RZANE I GUMOWE,Bou•

•

. for~ep. c„Toll Czajkowski Sym·
fonlll LV a .
Bilety od 1~ no 90 tDk. w ksl~inrol
AltreAa Straud:r. D111l elrf Ą or. I Z.

Megist„at.

®

.

ges oryginalne z fabryk
.H. Vergne 6 G.Bon~sse•
ren•• i PGNCZOCHY gumowe

(foN .•(1 "llf1 l
Beiełhowen

nadeszły•

~! ~

~-

8 · ·.

Ofl'J~&l'll~ Bronh;~iww Szulc.

W progr>tmk

ł'j

PA•
SY RUPTURO WE, C®le SKU

0.

EISENBERGER

Miasta podaje
92, Ftotrkow~
ska nr 31 i J Konstant.: nowska ti.r. 99, za okazaniem kart m•
fwwych sprzedaje po 8 funtów nllfty na kartę po cenie
mk. 4.50 za funt

Od!!lzlah źy nościowy,
f!ddziah obuwia,
Oddziała tekstylny,
Oddział• kompensacyiny
Cddziałr gospodar twa ~omawego (naozynlasprzęty kuchenne,
Od zlał tłuszczów i pr duktów tłuszczowych.

ruru i sznv.

Z Pary2a

eweryn

Magistrat-Wydział ZaproWiantowanfa
do wJadomości, że na składach: Przejazd nr.

e

Zakład Ontvczno - Chf- ~

dnlt. 11 patditerolka
w,

1f.bonamenłowy

OgloszA!nle.„

.

Dzietna nr. 1 tel.23-44

O QG3. 8 1~

2-gl WieUd JConcert

~~w~•m;111a1„„„~s11m~zz„i„mlllil„„„„„„„„ai!ii!'l'll„„„„111111a

(Wpłacony kapitał

~6Df,

SALA KONCERTOWA

Komitet Rozdziału Chleba I M,kl.
l6d:t, dnia 9 października 1920 r.

.

·-·•9 ,

i.ództa llf~łestra ~~mfoniczna

Magistrat:

Jmporłu

_•·„·xazimlerz ~Roszak" ~~

Drrekoja Konoert6w Alfreda
Straucha.

Od poniedzf ałku, dnia 11 pddzlernlka r. b. posla
dacze karty tywnościowej okresu 12!}-go (wrzesień)
upoważnieni są do nabycia:
300 gramów cukru żółtego na podstawie odcinka nr. i

Jielsko·Jialslde towG

ę „~ •,,~!·~·~~·-~

,f!

Płaofl najlepsze
ceny.Proszeslepn:ełronaó

garki.

7 Konstantynowska 7

z.

łłliliclrt

cyna 1

prawa 011•
pł~tro.

-i

I
skupuję

najlepsze wirówki (sepa.rator1)
-

-

poleca -

-

Warszawsltia Z femlaliiskfe
T•wo M ec~arstde

O Jllział wlodzi

Ar. Ho~ciusz'{ i 29.

płacę

ryczoe

przyj~

11;01:miy

od 9 - 11 i o~ 5 <lo 7

l\Oł n n

u ""'"" • - "

wysokie ceny
Xonstałynovs:k a
t e"~

',

zo

"' Y llll

Nadryczny

kuszerka"·~~:
kow!'kn D r,lelna 34 Prql
mule ori 9-12 i od a-

wtec11.

Or lyn11.tor Sr;!'itab
Mie]sklego dla eho·
rób skór .11el\ i wa
neryc~nycb.

ul. Piotrknw~ka !i i
u !) 92{1

II I

o,!

ł

-1 p,>

-r. w. U. :lil'.óH

KURJE R

Ł

O D Z K J•

O&t.·osZENIE Nr. 11 5.
Do Di\szego rejl"stru handlowego działu A
~apisano dziś nastf)puia<>~ firmy:
·
2929 „Szmul Moneta.". Sklad apteeznv. Flr-

-

nr. 9. Właśoiciel restaurator Wofoiech Bu1a,k w
Łodzi Krótka. 9.
·
2954 „AJb,rt Jarocłńsld" Prz"~zlllniana. Fjr.
ma istnit·ifl rid 192' 1 r., ?i siedzi! 1\ w Łodzi Si en.

łu w Lodzi prze7. I~'lona Mazura. ł;o?mie z jednym
z poz• stałyr.h ws i ólnik<"w.
2 &70 „Mai1·r i Klein ud•. Pri'.·"711dzeniA wy.
kończa ni. Lórlź, W ólczańs •a 19 wł'l.ś ~i ciele Pa·
wet Ma·er, Wólc~:1ń.::ka 19 i A 1arn Kleln·ud, AJ.
1- ~ o ma a 20 ob,1i w Łodii. Spó1k.1 lirm::>Wlł. Spół11a roznn ·zęh cr.ynnl)sci l lipca dr30 roku. '1'01'·
min trwania sp łi<i rocznv. Do zastepowan a spół·
ki up. i wa~nlonv iest k 11 ldv ze soó.n ków. We1<s1e.
czeki, umowy, ~yr 1, i 11rok •1 ry winnv b.v6 pod pisywnne Jiir,pz obydwóch wspól!J r1 ów łącznie. d()
po<lpi„ywaniA i o Jbior11 lrnrespondencil upown~-'
nony 1e9t lrntdy 'le wspó:n k6w.
2971 „Rł"'inh 1l 1 Szyktano i S -k!t. ProwB~Ze·
de farbiarn: i W \' końc:r.•ilni, :r. si• ił?:ibą w Łodzi
ul Ludwilc1 37. Właśc ciel F dward J\,ichel, Ho·
~wadowska 34, Reinhold Sz,,·ktaoc Długa 80 i Te·
odor Or~: sir, .Pi . t rkowsirn 115 w Ł .dz ·. Spółktt
firmowa. Do za.-:tępow 11nia. sp:łki upoważniony
1ostnl kaMy ze v spólników wszsl!d~ z1 , bow1ąza.
Ilia w 1 nv być podpisy\/' ane prze;r. wsz,stk1ch 3
\lis ól1 ików łqczn e: llo· podpi~ywnnia kotc:spon~
dencji i 1•ełi1< mo ·nic •w upown,.n ony 1o~t ka~ ty
ZA wsptilnlków samo łz elnie, jale r6wniet do O•
db oru ł·ores , oudenc i.
·2972 „FHbryka. Wyrobów Wlóldenniczych
xtum• \\ ik or Ga)<.h-:iń ... k• i S-.ka. S'pótka 110.
'ltl•ndrt wa, Łódź Zgi~rska 60. Wsró'niłrnmi f1rmowemi są Wiktor Gajdziń•1d, zg,ersk11 69. ErJ
nost Kaizerbre ht, Zgicr„ka 69, Eug;njuo>z Krasu•
~ki. 'tylna 12, ló ,f'f RnJhHort, .P.i;łidniowa44,
WłAdy~ław Wśc;P-ld;ca jum r, Em1Jp 24, wszyscy

rna h'tnieie od 1920 rr.ku, z siedzib2. w Łodzi ul.
Srednia 21. vVłasciciel farmaceuta Szmul Mone· kiewie7.a 61. Właśclciel kupi<'~ A bert Jarocińsld
ta, czasowo nieobecny. Prokurentem firmv iest w Łodzi Nowomieislra s.
.
Gustaw Moneta kupiec, zam. w Ł<ldzi SrPdnia 21,
2955 „Rflmoto 11 ,wł. Eltbit>h
Ramotowska,
z prawem s&modzielnPgo -pod pis.vwlłuia firmy.
Zakład f .1' ogrnf czn;v.
Fir11a ist ii- e od 1920
2930 „Centrala dn;P.w1ta, właśclcffll Szu!Am ·riku, ;r. si··dzib;1 w Ł .dzi flzielnll 13. Włiś,·icielHersz Jaiiubowicz". Firma. istniflje od 1920 r<lku. ka handluiąca El~bieta l{om1 towskn, Dz elna. 13
z sieozibfl. w Łodzi S11ła.pcwa 29. Właściciel ku- w Ło ·zi
piec Szultm Hersz Jalrnbowicz, Piotrkowsks 132
2956 „J. Fre'de i Co" w w.,r~zaw'e O'dzi'lł
w ł,odzi. 1roi:1,lrentem firmy jest Rózia Jalrn· w Ł · dz. D m handl wo ek 'PedyryJ1.y. Firm"
bowicr, f6 prawem samodzielnego podpisywania il=ltn eie od 18C7 ro!cn,.
7i siedzihn w f,odzi
tu owej.
J1iotrkow"k•1 43. \..Vłaściciel hup·ec Józ f Fro :o,
2931 „Salomert• wła~ciciellra Salomea Zarem w W;•rsz wie B du~"a {).
bok". Magazvn mód Firma istnie.1e cd 1912 r.
2957 „ Zygmunt r,oJdber.i•. Sklep telnznv.
z l5itdr. 1 bą w Łodzi Pil'łrkowska 122. Wlnście'el Firn a is.Inte e od 1920 rolrn, ?; sifd,;lbą w Ło<Jzi
ka modystka SaJomea Zarembok, Ewaogielicka 7 Pio•rko1.11s.•a 19J.
Właśc r.irl kopie; Zygmunt.
w Łodzi.
.
Goldbew, Kar.da. 3 w Ło1zi·
2932 „Fablan Jankowski•. Tkalnia mechani2958 „L. Kieint t" Mng1·z.rn ubiorów m~.::kl··h
czna. Firma istnieje od 1920 roku, z siedzibą w i damskich. Firma jsfnie e od 1902 r· .ku, z
Łodzi Nawrot 33. Wlaściciel kupiec Fabj1m Jan· sird·ibą w Łodzi P1utrkow dr11 99.
Właścicit~l
kows.ki, w ~ arszawie Mokoio wska 32.
firm" eza.sowo w Ang111. Petno!Ilocniideip. _f rm".'
2933 „ Tani sklep PoJoni::..• wlaściciel Josel 1... !'t Cudek C:1.arny 7.am. w Łodzi Al. Kd'śo11 szk1
fferszPnberg•, Firma istn eleit' od 1920 roku, z 37, który podpi-u e firn f) samodzielni
siedzibą w Łodzi Główna 46. Włsśoiciel kup •eo
2959 „Chaim Lrib LI, n•:wski".
Sr-rzedai
Jose! Herszenberg, w Łod:i;i Główna 46.
n·a ufahtur_r. F rma i t deje od 1920 r k11, "·
2934 „.Jan Perwin•. Re~tanracia. F rma. istnie siedz11 ą w Łodd Pio•rk w.-:ka 46.
Właś~i<"iel
Je od Hl20 roku, z s edzibą w Łodd Szosa Alek• ku 1 iec Cha1m Leib Lipno"' ski, w Łorfzi Siensandrowslrn 12. Właśr.io ' e1 restaurator Jan Per· .kiewic1a6.
win, w Łdz1 Szosa Aleksandrow ka 12.
2960 „A' rnm B,,rJiń li". Przt)dZ 1'n:a. Firmn
2!?35 „Rekord", właściciel Jerzy Blin•. Dom i tnieje od ' 920 ro u, z siedzibą w LoJr.i Ro7wa- 1 Łodzi Sp0Jk11 f rmow.1- kil:'. an :ytowa. D•) z1>r1;ą•
handiowu .l<omiscw y. F1rms istnie1e rd 1920 1 oku rtcwBkn 31. W aśc1del ku .ie1' Abram B, rliń Id, dz •Il'A spó·ka upow.1żnieni są wspóloic.v f rmowi.
z siedz hą w Łodzi Piotrk wska J ~8. Właś~iel w Łodzi ! •;r.ielna Bt.
Wek:-le, akeeptv, ind ·Sv, cz :lli. plenip. teucje i
kupiec Jerzy Blin, Piotrkowska 148 w Łodzi.
2961 „Alfred Ła -.k\•. Dom hand'owv. Firma umowy w1nnv być podpisywan~ _ 1 riez dwo.ch
f'.936 „Ctaskel F .sziew cz•. Sklep kolonjaJny tsb ie e o ·1 1920 roku, z siedr.ibą w Łoozi Pi1 tr· W:'pólnikó·•' f1rmowv h: do po1pt!':1 wan· a odbto·
Fir'I a isrnie1e od 1920 roku, z sied?.ibą w Łodzi :ko111 ska 175. \' ła~c ci Pl kupiec A:fred Ł 1stcl, ru 1rnr -p ndenc i up •Waż .ion.r "jest k ,My Zt>,
ZawarJzk11 18. Właścici1>1 kupiec Chaskif'l Fiszle- PiotrrrnWS!Hl 175 w łJo lzi.
·
':\Snólników. ~Ts ólnilrnmi koirandytowemi sllJ
wicz, w Ł<id7i Zawadzka 18.
2962 „ \\ olt G !blu!l.•. Warsztaty t 1 ackle Fir• St fan
\' i ło"' ski, z u.·1ziab·m 200,000 marek
2937 „.M chał Tiszber". Sprzed at nici. Fir· TNl istn „•e od 1920 ro .u, z ~iedz bą w Łodzi \' ładysłrtw Wś :e·1l c ,i z ud~ia em 100,00J marek
ma Jstnieie od 1920 ro1rn, z siedzibą w Łodzi Ce· Wól zanslrn 123. ,, łaściciel kupi <~Wolf Gelbłulil Wi helm Ka.il'lfrb.-echt, z t.dz1ałem 70,000 n111rek
giellliann 66. Właściciel Jmpiec :Michał Ti.szber, w Jul;usz·• 10 w Łod7.i
Na 11 oc.v ntercyz.v ustal 1Ilf\ z stała .m r:.dzy Kra·
Lodzi Cegielniana 66.
2963 „Wolf Njpmłee:;:i". Prnc wnht i~biler· rnskin, i "'g1 Wil1\ Jailw1~·ą z Wśc1ekllców wy•
2938 „ Władysjaw Ecl!ersdorf•. Kantor wy~ si. a. Firma istnieje o'd 1920 roku, z Aiedzil.ą wŁo• 1 ą :zn >ŚĆ ma ąt <U i. wgpóln ść dor •. bku.
1
mianJ. Firma istnieje od 19~0 r.:iku, z siedzih1l w <!zi St. Ryne1r 2. Właściciel kupiec Wolf .l\iem;e·
297.3 ~ H. Sat'don ski, i T. 'l rpler". Fabryka.
łiodzi l 1otrkows1m 102. V\ łaściciel .kuoiec Wła
<'ki, St. Ryneir 2 w Ł d!il,
c'a i handel towarami bawełnianpid, z sie·1zibą
djsław Ec-1{ersdort, w Łodzi Dzielna 37.
29e4 „Aron 'fa i · mka•. Sprze fa?. ~:: rderoby w Ło,1.zi Ws hodnH 71. \t'dasci ierd 'J'unin 'repler
2930" Dar,iel Jakób Toruńczyk", Fabrykacja drmskie·. Firma i~tnie;1-1 od 1920 ro u z i-:iedzibą Wsch(lduia 74, Hermai•, vel H ... rs·~ Sąndo~is.ki,
manutaktur.v F irma jstnieie o!i 1920 ro.lrn, z sie· w Ł dzi rl11c \\ oln(lś 1 6. \: 'łaśafoir I lrnpiec Aron C ,.. g elniana 19 w .\Jodzi. Spółka J1rmowa • .::> pó.łlca
dziba W Łoaz1 1 iotrkowslrn 62. \\.fościciel kupiec Tos emi•P., p otrlrnw ka 24 w Ł ·dzi.
rozpocz~la czynności 22 lipca 1920 roku, Termin
-f<>bry1rnnt Daniel Jakób· Toruńczyk, w Łodzi
29C5 „ ·· ollert Kempny". Sprz~ 'at gotowe1 tl'Wan\a spółld nieokreślony. D,, Z11t-;\ępowama
l'iotr1<0WSbl1 t2.
r•:ir.ltroby .(1'irn a i t· ie.ie od 1920 roku z -h·dzi- spółki u-powatniony jest ka dy ~e wspó1niliów.
2940 „GzmuT Rozmaryn•- Wyrób m'lnufaktu \'a w Łqdzi Nnwr ut 41. Wł ś ·ic1el kupiec R b rt Weksl . . , Zobowjązama. i prohur.v Wlt!OY nyó podry. F.rma l~tnieie od 1919 roku, z siedzibą w Ło· tre11 pn.V, Na ·~· ro~ 41 w Ł dz.
p sywa,ie pnez o\ yd~t)Ch "spó1ni1{(1 W ł.ączulei
dz1 AL J· go MaJn 87. Właściciel hupiec Szmal
' 2!166 „ Wolter 1 USl.'.he k". Agedura hnndlo· d·) podpi ywa11il\ i odbioru tk<•respondenc)l U~O·
Rozmarvu, w Łodzi Al. 1-go Maja 37.
wn. Firma i"tnie_j~ od 1920 r„ku, z ~iedzib:t w wa1 niony Jest katdy z" wspóln lrów samodzielu~e.
2941 „Henryk 1 1-'inl<U~". Biuro agenturowo- Łodzi Przttia'1d ao. Wł ści ·iel lrnpiec Walter Oil·
2fJ74 „Kr11.iowy Dom EHspedycy~ny Ludwik
1
h llldlowe. fi irn 1 a ifltnie·e od 1919 roku. zsiedztb~ scheci·, 1 rze aid 30 w Ło hi.
Feygin i S-lca". Central11 w. ~a11-zu Uddt. a; w
w Łodzi Lie10na 8. Własciaiel Kupiec Henryk Pi n·
2967 „Ulsz• r Chabańs.ki i Weiss•. ProwndzP- Ło!hi.i, Pioti kowska 69. Właś ·1c1ele: Ludwik Fey.
kus. Zielona 8 w Łodz•.
·
l 'e s7.arparni i 1ar 11111-ni. Łódt A e«sondrows 1a gin, Wi„ ska 9 I Daw~d PoJac , Nowa 16 w l\Rłt·
2942 • A!ma ~ teb•.nn•. Sklep krmisowy. Fir· 121 właścic ele: Osk• r We ss, Zp,-iers"a l, M • chał '7.U. Spólka firmowa.. :-pó ka r. zpoczola. 01.ynno„
ma i::;tnie e od 192~ roku, z siedzibą w Łodzi Ol„ 7 er, ·1 arg-o~ a 5, Che 1oc.b Chiibański Aleksan- ści 13 grudmn 1919 roku .. lermłn. tr.~ama SJ?ółk[
l'ictrl o~ slią 141. Właścicielka lrnwowa wdowa drowskn 134 w Ł dz!. Spółk,, f rn owa·. ~pólk'\ dwuletni. J o zastępo ·11n1a spółki. up.,wa~mony
Ałma 1.Jtelzmr, Piotrkowska ~41 w Łodzi.
r z-poczl)ła Mynnc ści 25 lipca 1920 roku. Termin 'est kat•ly ze ws~ól11iKóW. WeHSll '.zob,;wiąz~{l
2J43 ,,Szmul RPder''. Sprzeda~ manufal<tury. -frianta spó 1d 3 1dni. Do zast~powanilt spóhl s1 ółk·1 nie wyst. via. Koresponden-:}e 1 do oab10Firma instnieie od 1920 rol<u, z siet.zibą w Łodzi upowa~niony jest ka1dy we wspóli.il<ów. Weksle rn takow"1 upowatniony je::;t lca7. 11y ze wspólni·
Sreonia t. \\ ł&ściciel kupiec Szmul Reder, w Ło·
f,y1 a ws11·Jke 70bo\i\if1zrnia w·inlly b 6 p ,dpisy- ków samoddel:tie.
·
dzi ' Srednia 1.
~rDA pr1ez ws;y tkich wspólników łącz11!1>, ple2975 „Dom Ha1 1dhwy Bracia Q-rynbnrg".
~944 , Ah·~m E~stei_n". Spr7edat artykuł"w nipotenc;e 1 k resPon 11-ncje po lpi u o O ""'r Sklad 1rzęazy, ,. eJny 1 manuLktury. Łu 1 ź .Kró•
chemiczny li, .Firma istn1e' e od 1920 roku, z sie• Weiss łącznie z jednJ•m z pozostałych wsr ólni
tka 4-. \VJaśe cielt: Jalrób Grynberg i Aron Gryn~
dzihą w Łodzi Kiliński. go 25. \i\' łnściciel kupiec ków.
berg, Al. 1 maia 7 nbaj w Ło~zi. Spót11a firmo „
Abram Epstein, w m. Łodzi Połutiniowa 18.
w11. t)pótka rozpoczę1a ·C 1.ynnoś ·1 10 Jrnietuit1 1920
2945 ,. Józef Landau" Sprzedaż manufakturv
2968 „Józ~f Brzr-~itiskl i S kil"'. Fabryhcfa- roku. Termin trwania spółki olrreśiony 7.rstał do
F:rma istnieje od 1920 rol{u, z Sif'dziba w Łodzi wvrobów manufakturowych i prz~ 1zy i h ndi>l 10 k,d~tnia 1921 roku. Do zast~p11V1ani:i, spółki
J
óJ · ó
Dziel a 9. Właściciel kupiec Josff Landau, Sien· tranufaktur1 1 przędzą Łódź. Piotrkvw ka 118
wł··· cie ele: Józef Brz~z ńslcł T.rlna 14 i Rud lf U!iowa~niony ·est 1!M Y. ze ws~ mli vv. Akce ty
kie\ł i cza 39 w Łodzi •.
Macher P1<•t1 kowska 118 WS'f.'7fCY w Łodzi. S; 6 ;• i wsz· lkic, zobow l\7ilł' la pe. I~żne . winny by4
2946 „Paweł Altenl Frg'' KRr,tor wymiany
ka firmowa. Spółka ro„.poezęła c«z„nnośc.i 7 „'7.er- podpisywane przez ooydwó~h ~st>ólników łą·znie
Fir~a 1stnięje od rolrn 1920 roku, 7. siedzib!\ w
tyra i korespond~nCJf2 podp1sUJe Jcażdy ze wspól·
Pabiamcaeh, Zamkowa 1 Właściciel kupiec Paweł wca 19?0 roku. 'l1ermin 1rwa11ia s ólld nieograni- ników 8 amorłzieJme.
Altenberger. Kościuszki 16 w Pabianicach.
czonv. Do zistę;-i:,wnnia upowa>mony je t kaMy ·
. 2976 „Oskar L mg:m i S·'•a." Prowafaenie
2947 „Auram lee.Ir Rogoziński" Sprzed!\~ ma, ze wspó niliÓW. Wtksl1•, prt.1•.kazy, ar;certy, ii.do- interesu agentnrowtgJ oraz handlu artykułami
r.ufakt1Jry, F irma ]$t:µieje od· 1920 roku z sie zl· sy C'Zeld, umow.v, wsz lkie z, bow ą~an a i p1>łno· przemysłu te1cst_vlne?o. Łódź, Andrzeja 2. Wła·
~l\ w Łodzi l'iotrkow~ka 25. W laścioiel kupi„o Jll(ll'nictwa "'Dtiy I yć p< dp syV\ai e przez obr· ściele: o~kar Lung<?n Andrze1a 2 i Gushw Gotze
A.bram lC'ek Rogoziń~ki, w Łodzi Benedykta 83. gwóch WFpolnit ów ł„czdt>, do podpisywania i o- Cmentarna 11 , obaj w Łodzi. Sp6łka rozpoczt)ła
2948 ,.,Antoni Wą~rowski• sklep komisowy. ;1tibioru .ko res onrJen ji upow"tni(lny jest 11 aMy czvnno9Ci· 30 lipca 1020 roku. Termin trwania
t.i'irma istnie1 e od 1920 roku, z siedzib!\ w Łodzi ze wspó n.i ów. Na 1t1t cy 111 teicyzv u talona zo- spółki określcny· został do 20 czerwca. 1921 roku.
i>r~e1azd 46._ V.'ła~cic:el i.upiec Antoni Wągrow. stoła. tdedzy Maci er. mi 1Pgo ~oną A ek„llTid ą Do z»Sł<}powania spółki upowatniony jest każdy
11ln, w Lod:r.1 Prze1azd 46.
z domu Wi lfle, wyhczni ś6 ma ątku i wspól· ość ze wspólników. Weksle -pełnomocnictwa i wsze]•
2949 „Ma) er Kalsk ." Piwi8rnia. Firma. ist· drrobll u.
kiego rodza1u zobowi 17.amu pi.eniętne winny być
nieJe od Hl04 roku z siedzib~ w ZgiPrzu ul. Ber2969 „Bracia Mazur I Ska•. Ce11trfłla w podpisywane przez obydwó ·h wspólników łącznie
ka. Joselowicza 3. 'Właściciel .handluj!lcy Majer War z •V'd~, Nnwogr(ld ' ka. 18. O 1 rlzia1 w Ł0dz;, tyra, cże~i i 1~orespondenc3ę podpisuje
ka!My ze
ICals d, w 71:1,'ierzu Berki\ Joselowioza s'.
.
l'o udninwn 9 Eksorrt i In.port t warów właś::.i· wspólników samorl;r,1elnie.
2950 „M. Sza' nfak". Drul,arni». F;rrna tstnie ciele: Elir~z Ma ur, Icek Szlo me vet 8alr.rnm
2977 „Urn::rer, Selwer i S-kll•. Prowadzenie
.1• od 19C8 roku z siPdzibą w Łodzi i:::rednia 11. Mazur 1 byd>\ a1 w Warflr.ąwir, Nowogrodz a 18 a r:rz~Jzalni. Łódź, \ órnzańska 27. W a~ciciele Sa·
Wł»śc c.. ei Jrnpiec Moszek Sza1niak Srednia u
Adolf Ma;rnr, Wi1be m Ehlert n! ydwai w Gdań- Jon:on Leder, P 1tł ud n10· ' a 58, Józef Unger, Milsza
w Led~.
•
~l<u, L"i:·or vel Li on
azur w Łod i, Wt.I~ ańsJrn nr. 65, o!Jaj w Łod~t i Mnk:; St>lwer w Cnemmitz
~ 9~1 "Ad:im W c,jcie~bow~ki, dnwniej Roun
43. Srółka f rm wa. f:pólka rozpo rz ła rzyn1111śd w Si\"~on·i. 8pól!·a rOZjioczęła czynnosci 1 ~o
11
1hnl S1u1d iqiterzny. F irrna frtnieie od 1920 ro l I p a 11H9 roku. Do zast~-i:owania ~ p61lri up•· lirca 1 !#20 r. 'l'erm1n trwania sr6lk1 ó-1etni. D...,
ku, z s edz tą w Łodzi l'iotr1ww~ka 80. \\ łasciciel w1 · żnien1 są vr"'zyscv \li spoin cy, a n ia o ··ie e· zastępowania sp ół d upowa7.ni1rni są wspólnicy
Adhm Wojc i ec.bowĘ:ki w Łodz.i Piotrkowskn 182. centr.i~ w Wars awie z<:stępn 1 e El asz ' s„ O· Ungt'r i Led~r. \\ eksle, oraz zobowi:.\;r,an·a pien·Q~
~~H „ft otr Włodarski". Tkalnia mechanicz· mo11 Ma·rnr wi1·, od·1ział vr Gdallsku Ado f t.foz11r ne winnv być podpi"'ywan• pr:.11ez wszy1tkłch
••, Pir:J'la i tni•i• od lł2ł r., z •i•dzibą w Łod2i f 'Wllhel 11 .E1d1rt. e':ldzhł zd w Łe 1z1 Le1111 }.fa. trze~h wp6lniktvY. Zyrti, czeki i -plenipetatte1•
L11 n a 2Q • . \1 ł< icitlel JoJc,, Mi d~niyita Pidr WL- zur. Yf ::3 e1k11 r• 1ezk,.w1 2 ·, b•wią · ani& lt'it ny w niiv by6 po1pi1ywa11• pr·.e?: dwóei. W.iniln11c6w
aus1d " Łrd:li Pio\.rkow1ka 11'3.
"by4 po lp sywane w in i· ni"a crntrali 1 01.d iału ł ezni„~ do podpisywani 1 i od biom xore~ponden•
.
. ~Hi3 „ Wo1ciech
ujl'k•. Regt111n.1cj1. 'irn:a w Gd1d1~lru przez obydwó.·.h. upr,1wniony ·h do ci upowa.tniony jest l<atdy ze ws! ólnli<ÓW sarnoisl• iele AJ 1912 roku. 2i !ii~dzibl\ w Łodzi Xrótka u~t.}_powania takow:ycu, a w imieniu zas od.1Z11l· dzielnie.
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2978 „S1ymon Grabiński i S-ka•. Fabr ~kn• baum, Chajn v~l H„Iem. Fełgenl>aum i ka1.:1y znicb.
vi·yrobów bawełniauych,· Ł~dt PfotrkowRka. uprawn ony Je,it do s11mo1faielneg • podpisywanił!1:s. Wu1ściciele: s~vmon Ura~ni iki, Szkolna 16 f1rmv. Pozostali wsp6lnb.r pozostają w taifpodziel·
Lndwi c M11r~rowfoz t R bArt~ R 11b1p ~witgalt, s,i1we- 'l10ŚCi łącmie ~ lie\'\lklem j Obalą Feig•nbaum w
,\:& 6, w~zyso.v w ł. . odzi. i.:pótJra f1rmowt\. Spółs:1a'.tku po ś111ierol Elins7.a Feit~trnb 1U!11n, lecz sł11•
, <t rozp e~.;ł • C7.:Vnnośct 1 cz )rwca 1920 rok 1" .. f:lownie d,, § 1 ~ aktu spółki nie lwrzy~t ii f\ v. pra· nm!Ji łr•:;'t!Jle spórkf r~cznv. D.i zastępo~11nln wa zastępowania ~ podp·s1"wanin frmy. Boru~110~
1półkr upciY•"~Tilo·1y 1e!:lt ka~d1 ze wspól1111ów. wł v, IBern"rdo:v1 Gesun•h·itw \'arsz'\wie, HorWe!csle, i\ r:' , u 11lwy•• kont„akty n11ty notar'aln" t<>ns!a 8 udzielono prollury.
-pr:r.·kazy · P' ~ om fr.ni ·twa w1 nne być po~pi~f~
29S7 „Mandel Syn i L!sner•. Fał1ryYrĄoja i
wane prz · 2' dwuc:ll wspó'nll1ó łącznle, w l1czb1e sprzedat towarów manuf .t.turowvrh, w Zfllowle
t1torych :r.s\'lls~e fµ:urow:ić winno nazwJsko Gra- (f.1bryln\ Klińskiego 78 ,.,kła 1). Mosze'' Wolt Manhi.ó.stdego; do 11-0dpisv-.• ani•t i odb'.orn koresoon- del, !!1liństtiego 73, Nu'3en J' ,1 Mandol. Ktl ństtie•
a.encji ~povn1,nl inf 1... s~ ka~.dy ~e ws 16lnilr6 ~ go 78, w Ł'ld1ii Abra•n Llssner. w Zelowie. Spółsamodz•eln e.
.Ka. firmowa. Spóha rozpo~z~ła c~ynnośc• 1 ma1·
2979 „l.1~mel Ar in 1 '7icz i Bernar t Wilo~er• 1920 roku. Oo z 1stl}powa.nia spół •t upowa~niona
Wyrób i spriedd g.,rdrrob:r gitowa•, Ł·~dt P!otr · jAsł ktUd v ze wspól·iików. Ws ,el'd} u l\owy, kony
ł<ows 1a 12. Właśabit-le; L1'mel Aronowie~. AJ. J-go tra.ktv-, zobowią"l'\D a wek-tie, pr;:okaZ\', pełnomo 0
M·iJa B i Bern·1rd Wilozer, Pańska 24-, oba i w ł.o·· ontetwa żyra, c ~elri, , winny bvć po'1:11sywan'
d''· Spółka firm1w.1. Spółka roipCICZ~ła czynnoś~i przez ot>ydwóch \\'Spólników łf\can•e: do odbioru
Hi c?.:erwca 1920 rol{u. 'J'ermfo trwania spółki r - i por1pfsywan1a lfOr-~svon•Jencjl oprrw\tnlonf juat
czny. Do zastępwwan a snńlki upown,niony .1e1:1t 'kntdy ze w..ąpóhJków.
.
l:atdy ze W'lpólnłków. Ws '.e)kie ~obowiązani11 wi~·
2998 ,„Bruno Ra·uls~b i s.1~ " T·rowac'lzenie
ny b~ ć 1o'1j> svwaue prze?; obydwuch ,., sp·~l111- przę'1~-i1m bawełny, z s1ed7.lbą w I:iodz• Senatorkó ·~· łąe;,;iiti; do J?Odp1 ... ywanla ł odbioru ko res· f!kn 19. Whśoicie e Br:1110 Hnn iscb. Hug 1 Rnmi,1ch
pondenc·t up')ważmony .h·st kAMy ze ~p6lnilr6w. J Wan<ł~ Cyg in, Senatorski\ 18 w L··Ozi. Spół!r11.
!980 ~Kr.„szek,_Werthl"im i W"rhaft•. Przę· firmowa. ~półkn rłzpoczQI. c?.ynn .~ci 10 ma.in
'lzalnia, F.7.A1 parnia i skręoa~r1111 Łódt: ZnfZe.inikr1- 1920 r . ku. Termin ·1r •an a si ółk o!ir ·81o1Jy z•i·
w~. 21. •,t'ł iśckl··l„: Aron :Varhaft, D 1.'elna 22, E- E'tał na B lat!l. Do znstęp . ·va•iia spółki upowd:ni11zra \\ rmJi„im Pr.·dazd 40 1 El a z .Krysz9k, Dziel~ ny 1e-t k•·~dy z' wspó!I1ii ów. \\and„ Cygan w
I rl 22, WS?;Y!'i~V ,. Łodz. 8póh1a firmow~. S11ółt<1!.
$ 6 oe z .stepUll:' F•l'l uojszełr c «1\11. o etd prz~.
rozp11oz~ła e'./;ynnośei 25 1 pen. 1Qt9 roku Ttrmłn
Jrazy 1 w~ze kie zobow11•zani11 w n1.y b_vć l>udpi~
irwanht pdki ohreślony 7.M·tał t sty.~zn'a J922 syw11ne prztiz dwó~11 wspóloikow l!l/}t.11ie: W{'Jfsie
roku. Do znsiępow1rni; ep6lld upowatnlony jest w imlt·niu spółlri ·wystawiane nie b~dą. D:) pod·
.1n1~dy z11 "'i,.pólllików, ee.modzielnf 1 fast pu·e A·
pisyw,1n1a i otlbloru horesp nrfen,,ji upowa~niony
ron Wertneim. Wszl'Jlrie zobowi'ą7.11n a firmowe lest kntdy ze w •11ólni.k1w samo .1z:e1n·e. Na moc.v
winnv b1ć p'.1dpisywane rrz z d"u hw!"J>9ln kÓ"'' in1e.cyzv u~ttloną zosrn11, 11i~i:l~y W"11dą Cy·an
łrie nil". Na mocy inte cyzv u_talnn11 została 111i·~M
a .)ei mężem Fr11ncisz.kiem Cys-"nem wyht'.Mi1eść
ozv W!łrhaftem i 111 (fi toną Cee.vl·~ z domu Lu!- ma;~t1cu 1 w.póliiość 11oroh1m.
.
łiQr, wyłittzność m 11t1.tł:u i i,spólność- rtorobku.
~989 • i'ene 1baum 1 Ho~henberg•. fr:1wad e•
298t „.M. Loewei st+1 Su!rce;eorowia• Fa bry... nie t.ka ni j ekr-; n•lm. Z si( dzibit · Łodzi Vpnl•ac a m11nuf 1ktu1·y, Lód•, Sien1de"'t1wa 74. \Vła~ w,1 85. Joa ·hin Tene1.bann·, Ar. Kc se uszkt 29,
ćr c,ielr: Spadkohi•.·1cy .Morlc11 fr'P.Wen'3teinR: ~za•
Morelka Horh!lnber~. Długa 31·a Adolf l'l.inor, At.
rloh f.oewenste n, Olga I10„we11st ·inó .1 na, St fm- Koś ·iuF:zln 29 w Łodii. Sp6łim j rmowa. HpótJrn
jlł J;o11wn ste n6\\na i Pswel Lo„w•ns 1cin, Di lna
roz1io -~la ezynności 1 lutego 1920 roku. 'ltr111in
so w J1111~i. I o zarzndz11ni11 1frmą, ~ałc rt~wnie~ trw1111in spół1n i.kreślony :1.11stał do 1 HpCA 1921
do podp\s, wn11fa ws .eljdego rodzarn zob 1wi11zań ru11u. Do z el~111.w1in1a spółl•l ·up11w11rniony 1est
f r„
• c. np••W tui1111y j -t, a n.1>c'l,ieln e P~weł JrnMy ~!'ws ó.ni ów. Wszelkie Zf)bl}wiąz.ania. f~rJ.,_oe en. te111. Wscy .-:,y spad.hob·er v p zo":1ła7ą w mowe w111ny. byc pudpl .ywaneyr~e" dw,,cll \\Spoi·
mepndztelnym po ... f.a daniu firmv. ·
n1ków łq~zm~: do ri~dp1sywam11 l o11>1oru kure29 2 „H. L~win j M. Ch. L pszyc• Fabryl:a· epondeuoJł upowdmo111 Jest Jcl\My ze 'lłSpvJn"
c'ft ma•111tuktury. ii6d1„ Wólcrnń~ir" 63 (skł .d) i ków samudzielnie.
Kons au'··nows•rsi (f 1hryka). \7 ś · ie "Jlers.7 li"·
2990 „Przemy~l ;v}ólrnlsJ-r Bracia B )rn!'ltein
win, ~6;c;.·H ska 6B j ]IJo~z"k 0h1tim liipsz~C1
ci·
j Sz Grosmaii". li'a.brykacla chus+ek manuf:iktury
łudn owa. ~o. oba w Ł ·dzi. Spółka 1i•mowa. ,'pół· Łódź i·iotrkJwska 5, (sldł.ld) 'lólu7.a'6.sira 19 fJ•
ka ro~pocz ta e 1.ynno~c1
at ziernHm 1919 roku. bryi<.). WiaścicieJe ..PinkuŚ Born tein, ZlłWR.dZKR.
~,~rmi11 trwnnm 1-lló ki r, ~zny z r.ut •muty.:rnvm n .9.SaJomon.Mozesl3ornstein, Ws:;Jio 1ni 11 34, Szmul
pr1edlu~cniem. Do '!l&;łt 1'CI•• nn;a ~półki up 1wM.- Oro man Zacnoduia 24 w Łodzi.Spółkaf·rmowa. Spół
nionv j st kaidy te ~··spólnik •w. ~etrsłe, t.yr" lrarozpoczęła czynnośoi 1 61 ycznia 1920 roku 'l'erpr1t'ka~y j ws ~„J 1r:cg 1 rodza;u zob 1 ~·H1,:z1tnla . '\T n· min trwam a spóhd ol<reslony został do 1 stfC.7i·
nv być po ipfsyw.1ne prz>:z ob; dwu eh wspuln1kćw nia 1Q 30 r. Do zast~powania spółki upowatniony
i~·~znie.
d
ó1 1kó
?.9SS „Becht. lrl i Seil ·r" Prowadzenfe f„rb:a'l"· jest łrnt y ze wsp .°
w. Weksle, czeki, pełno·
a
mocnictwa i wszcl1ue zo owią~enia. i umowy pod
iii j łlrnln·. Firma i81n\e 6 od J90ri ro1n1. ł1\•11', uJ,
pisują dwaJ wspómicy ł:tcznie do ildbtoru i pod·
~ eierp "'' MS. Włn~cidt> r: Al ,„rt B :d1f 1 d, E. pisywania..korespondlllncji upoważniony jest katdy
dw11rd B~ Mo!d i Herma•1 Beebtold, u. 6 siąpnift ze wspólmKóW sarn0Czielm11.
R!i, w!'lzyscv ,, łiod~. S 1.ółk·1 firmowa. Spółka roz·
8991 „Kopo owski, Kor. j Koper". F.i!Jrylia·
)1 tr1.ęln <·zynnoee• 1 kwi· tnfo. 1920 rolrn. 'l'Hmfn
efa wyr bów ·włóknist,) eh i sprzedet takowych.
lrwanin sr;ółai o' rec:lony z ~t::tł clo l Im i$>tnia Lód~ Ceg elni~na 8 Abram Ber Kopoiowski, za„
1
Hl2R tf> '''· Do ziste owa11ła spółki upowntni„nv ohodn a 68, Pmkus Koper, Długa 42, Izak Kon,
J1·'t ka 1 dv 7.e wsp6ln k6 "'·Wek~ e, tHa i ws~eJ. Pańska 4:6. wszy"Ocy w Łod~i. Spólka firmo 1a.
.kitt zobowif\Z"Dia f rrrowe win 11 y bv6 pod hwwaM Si. ółlm rozpocz~·a c7.yoności 20 maja. 1920 rolrn.
ne 1Hr.~z d" u h wspólników łqcznie: 110 P' dpi~~· _.' l1ermin trwama spólld okre$lony zo.stał do 1 lipwania 1 (!db'oru 1r r 8ponde cii upuwa1nio1.y e .t ra 1 ~ 21 roku. no Z1=Jsti}pO\\ anla 5 btki upowdk„tdy ~~ w.~rió n•ków eam dzidn•e.
niony Jest katdy ze wspólnilców. We11sle J wszel·
"98i „Silberstel • Kahntt j S·trn• Fabr, k 11 <'j' kie zobowiązRn1a tirmowe winny być po11pisywa·
wełny s~tuc,ne ·Łódź, u1 • .KiliJ'ie;kl go JSS. Wh ne Jl'iez trlt-c.b. wspólntl{óW łącznie, do podpisy·
~·ki.Je. Gro.jr.a V•1 Gust1t1M Silber,..tein, f'iotrt • wania przetrnz6w i czeków i t.vra upowdnieni si\
"'·ska 271, le.-k Maj r Knhne, Kiłiń<ikfego 188, Mak• dwe.1 uspóln·cy łącznie do p dpisywnnia i odbfov ·I Moriichel SiJberste n, P1otrlrows 41 a 271. Spół· ru korestiondeno)l upowaimony 1est kddy ze
ł<11 f rn111wn. Spół.ka rozoo1·z, ła 1·zyn11o~ci 1 pat• "spólników samodzleln e.
d"r.ro kn. 1919 ro .u. T rmln t wa·1 & spółki okre2992 „Cukier f l\;1r·z•i nr„ Wyrób ł epr e~at
ślonv ;;o~tał do 1 pRździernika 1924 ro1cu. Do ~:i-t- towarów "łólrnistych. Novvnmieieka 5 skla.d Jul·
~tepownn fł ~ 6ilri upowtt'.niony .1e~t .ICl\tdv 7.A Juszu JQ ,fa1.1ry1ta) Wła.sclciele Berta. Cu trier, No·
ws pólnio. 6" ·. Zob. w azanl1t wekslowe, P· żyoi ki, womiei~ka es, Herez Karczmar, Mag stra;,ka 2 oba
1;•1.owy i .prnkury winno bvó l'Odptsywan~ przez w ŁOdz. SpólkB firmowa. Spółka rozpocz„ła
awuch wspólullió\v łąo:m e: tvrn, e ekl. płen po- czynno5'c1 l ma}a 1920 rol<U. Termin trwaniaepółtMcje 1ki•re-ipon1eno1e [>O lpisu e knM 7.e wspól- ki o reślony' został ao l. ma)'' 192lr.Oo zast"'nowania
inków ~11m!1d1,1elnk
•
"'
gpótki upowatnionY 1est knMy ze wspólników.
~981'> ~Srodt,owo E11r<lpelsld Dom Eksf)edyc~.1· · Umowy, zobowJ~zan1a, weksle ~yra, 'winny . b;vó
n~ Osk~r S1'ht!rman1. 1 S Jr,," Warsz 1w,1, Jasn, 10. po(..plsywaue prv;e~ ooydwóch wspólników łącznie
Odr1rii iii w Ło '.zt~ EwnngJ,·liC'<t\ 2: Vv •aściciele; do odbioru 1 podpis) wania .korespondenc,i up11M.ur r.v C derman i Ost<nr l:frherwa11t. w War · wątnl11ny Jest każdy ze wspólTlil\ów samo·
57i wj.-, J .. !'\1111 li), Spółk, frr 1owa. Spół a rozpo- dzi6lnie.
r, ę a..cvy11nofo 22 sierpnia 1919 rnku. D,, zaEtę•
2998 .A. Ł·aski i E. Szyndel" Fabryka~1a i
111.w11ni' so ł!d wobco wład '· 1 cbób upowa~11ient flJ'.)?7.edat wyronów wełnianych. liódż, Kiltńsłdego.
•1 ob~dwt\ wspólni""· Wszf!lkie ~OtH.wiąza1 ill ł Własciciele Alfred łJaski, P!otrl<ows 1a 6, Emil
inne d„Jcururnty w imieniu f rmy b~da podr>i-iy
SzyndeJ, Srednis 18, obal w Łodzi. Spółka ttr·
':"·:na przez jtd?iego z~ WRi óloi.ków p„d stemplem mowa. Spćłka rozpocz~ła czynności 4 ezerwra
hrmowvrn.
J920 r, Term n trwani~ epółld ol{re~Iony z :.i1t11ł do
29S6 „Dom Handlowy HI• nsz Fi-igenbaum•. J stycznia lll23 roku. Do z1u~t~powania spółki u··
Ctntra.!11 w W11rs7awie Zf„ln& 9. Oddziu'ł w Łodzi· powa~nion~' 1t1llit kt\tdy :i:e wspólnil\bw. Wsze kie
W6kz11ńska. 7. Pr. edsiQb 11rs1"' o ł' kspedyr>yi o· ~ob .. wiaza ni a u mowy, weksle, prolniry i pleni pofran„11orto 1•P. W aś:·Hele L"w"k ver L„oh FP-!· tene;e winny być pudpis,wene przer. obydwóch
g nbnum, H ta 62, wdowa Cha a Vf'l H· lenii .ł!,„f. wspólników łł\CZnie, do po lpisywa111n i Odbioru
ui-nb U 1, HortHns a 8, li a.' ta Fejge11b„um, Hort•,n- korespondenc1i upowatniony ji;st 1<at·ły ze wspól
s a 8, M hl\ 11 ildc ó. tca, Miodowa 13, w-Z\B ~v w n1ków samo<1zieln1~.
\\arflzaw1e ]J\\Oira. K<;Xlil~r, w Wfot1niu i Sa a
2994 "'A. Goóski j Ch. Eng'lm1rn i M. Goft.
F.igenbłlu111, w Szwajca131. Spl·łka firmowA.8 1 .ół- ski". \\)1ób przę .zv 1 to.,::irów włól\r.istych i
i.n roz"urzęła ez1 nności l styoznia. 1918 ro.ku. łJo handel nićmi. Łódt Staro Wólczańska 9 Właśeiei&
Z· 1 ·ił~powani,l spółki sa._Lewek,, vel .Leon Fefir~n· le Abram vel . AdolCUoński.Ceg1elniana J'17. Her·
r ia

1

1
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man Yl'l Chaim Engelmnn Przej:izd 36 i Mah vel
Meler Ct>rszon Go:ński Wólezaćska 65 w Ł11dzi.
Spółka firmowa. SpóJka. rozpoczę~a czynn >sci 1
września 1919 roku. Termin trwania spółki Ol{·
re~Jony został do 31 !?rudnia. 1924 roktH Do zastę
· powania spółki upowatniony jest ka~dy zi, wsp6
~ ników. Wsze]k e zobowiązauia umowy, tyrn, wek·
.~sle, ezekł prokury, winny b:-Yćpo1pfaywan~ prze~
wspólników łącznie, do podpic:?wania i on
bioru Jcorespondeneli upowatniony )~st kaMy ze

~ dwóch

wspólników samorf7.ielnie
- 2995 „Leon Engel i S·lmllt. T.,~L!: ~i wyról1
towarow mttnnfa!durowych. LM~ W·j:'.?-r, ńskl 20e;
~ Włnśoi~iel
Leo~
.Engiel, R1Hi"Y~11.i;~a 6, i rmn, „Alzf'nman l Z11h11rman ulica Karoln 2tJ
-nr Lodzi. Spó}ka f:rmowa. Spółlt1t. rozp~oz~ln oz· n
nośel J Jnvietnia 1921} r . Termin trwania spółki
okre81ony zo~tał do t kwietnia. 1J23 roku. Dc:i
zastępowania spółki · upown~niony zost 1ł lrnM;r ze
wspólników. Wszelkie umowy i dokumentr, we!<·
~b j zobowiązania winny być porlpisyw1tne f'r'Ze?.

obydwóch wspólników łącznie, :r,a f rm~ .Aizeu·
mim i Zylberman• podpisywać b~d'lile bt\.~~A1ze~
man b~dt z.vlbermsn do odbioru i (>Odp1syw~n1„
k?responclenc)i upow11tniony 1est kaz 1y ze wsp61
ntl•ów.

Na mocy intercy~y usł~lon~ zosbłit mi~df;:y
Englem i jego Mną Heią z domu G1sk:i. ws S.~Y.·
11ość wajątl<u i wspólność dorobku.
2998 „Dom Pr1emvstowo-Ha.ndlowy Ms.!csy·
milj&n Wyszewiańsrd j ska". Fabry1rnoja W.'/ ro
bów wló .ienniczvc11 j handel ło'.Jlara111i i p~.i~~zą.
Ł0dt Zielona 9. Maksymiljan "yszewi&ńsln. i'1_ou
Jrowska 189, Noe Mendel Papierny i Jeta Pao10r·
na, Południowa. 23 w Łod1J. Spółka tirmow a.Spół·
ka rozpoczęła czynności 1~ ozerwea 1920 r-01m
Tnmin trwania Elpótk'i nieograniczony. _Do ~a.·

~t~powaoia. spółki upoważnieni są wy:3zew1ańsk1 1

P1>pierny earnodzielnie. Vez&lldago rodza1u zobo·
wiązania · dokumenty podpisUJt'ł lrntdy ze za~ątl
eów sam odzie if'.
• .
2997 ,'J.11 tnin mechaniczna drukarnrn l wy·
końcwlola Rywlin, N~1dner i S Jrn• Uidt Nov.o·
Zarzew~k1t 46 .. Właściciele Wi lttor Rywlin, t>l_?i!·
kowska .191. Beniamin NeJdner w 11 owym Rok10JU
; Samuel Rosenb1at Zielona 5 w Lodzi. Spó ka
1irmowa. Spółka r„zpoozęła ciynn 1~01 l 11poa
1920 r:· 'l1crmin trwania półJd oltr~elony zo.t ł d<1
1-go l1pc11 192.'.I r. Do zastępowflllll\
półkt ~po·
wd~1ony. 1est. każdy ze wsp?lników. Urnowy J zo·
bow1ązama wmny być podp1s,yw11ne 11rz~z dwóc.b
wspólnil<ÓW łrtcznie, prolrul'Y i weks1e WlnD)'.' by.ó
:podpisywane pr7.ez trzech wspćJnikó'' łącznie, a_c
pO(iph::yv.ania i odblorn 1<0.re&ponu ·1.cJ1. Uf10'\\a7.
mony l st katdy ze w p6tn1ków sarnodz1ełu1e.
2998 „Gelb1n·t i Bamuel", F, brytrncia towa·
r6w manufakturowych. Łódź ł:iotuows~a llS,(kan
tor) Wó1czańs1rn 128 (fa Liryka). Włas0101ele L P•
man vel !Jeon Gelbardt, ł-';otrtrn~sl~a} 13,_ Ryt Ha
B~mb~J, ~ Warszawie H?~~ 62, .l:ielWti K1rszoanm
S1enk1ew1cza 18, ·w Łodzi ~pół_lrn 11rmowa. bpót1rn
rozpoozęła. czynności 4 Jcwietnta 1920 ro.Ku. Te!·
rą.in tr.wa111a spółki dwuletni. Do ~astt:p~w. aniv_
d
·1
,sp1iółk1 upowa~mony Jest Jrat Y ze wspo n1~6".
\>\ oksle, zobow.ązania czek.i w nny być 11odp1sy·
w~~e przez dwóch wseóln.tków łączu , e a ml6oo·
w1cte ~rzez .Gelbardta 1 Ktrszoauma, do .Podpis~·

wfjnia

1_

od~1oru 1<0r~spont1enc11 upoważo1ony .Je:.t

samodzielnie wspólnik GelbMrdt.
209.J „J l·ń, J,9r er i 8-lfa" Pr1nvłldZenit>. pr?i~1fa1·1ni zgrz bntt.1 i ni ouiowe.). Ł6Jż AL 1-S?:O mit;a
121. Właścr ·iele int.yo er W1adv~1aw v I Wolf
,Jelefl, Sie .k'ew ez1t M, Abr m ł.erner, Sien•dawicza 6 w L:Jd i 1n1;vni~r ,Jakób v„l Janldet Ler11e-r
Wi 'za fJ W kt r Bychow ki No,,y e~f!lt 2 w
Warszawie. ~pó ka f rmowa. Spółi<'" r.npocz~ła

Cli\nnośoi 7 «~-rwca 1920 rotrn. Termin łrwanfa
spÓłk 1 1.Jrreśl nv został do czerw e. H'23 r •. foJ,
Do %ad powania 1-11 ółr<i upowi::tniony jest lta·d~
ze wspfllnii<ów. Umowy, t\ ra, oz"1d plen·puten • e
wJnny być pud pisywane prze1i dwó~h \' ~' 6lnik6w
~ 1it61 ycn po 1pis Jelen.a w n rn ftgurow116. We·
ksle i pro urv w n "n p1> !pis w 6 Jelen łąe:rn i e
:tl dwom
\\SP6ln kam: do odbi11ru i po1dp ~1 w~ 11 a koreqpon 1enc11
u1iowatn1ony 1e:lt l1at ry i'e
ws 6,11\ków samodzielni .
.
· aooo „Henry!{ Kadl'"r SukM~orowie•. Pr •W ·• ·
dzen'e anreturf i farbiarni. Ł 1~dź Anr.y 14116,
·
Ka1 l er.
W111ście ele A11gu~t K1idler i Fry.ier•k
Anny Hl·6 w Lodzł. Spó111a. firmowa. Spół ,art~·
pocz~ła. czynn11set 6 o: r :V•Ht 1920 rollu. Tel.'111111
trwa.uia s 1 ,ołk1 okres Io ny z1 1 stał Cło 1 1i11ca. 192~
ro u Do S-8, t~·wwnnia spóttd upowatnion11 Jest
Fryd ryk K11dt"r j Ludw11< Herb~t. W ii1.elkie ,o.
t•owiąiarda. wiunr bzć podp sywane 1rz„z; Frr<le·
rylca K11dlera 411f'!Znla z Lud w lidom Herbst m:
Prnr<u.-rntem firmv ,osi Ludw'k He1 bst., w Lo H.J
A1 ny 141 l>, kt1)rv ._podpisu ie f.rm~ la,eznie z l•·
dnem '~ w.;;pó ników.
.
~001 „l\fande1i11nun i Htr„zenber~•, f1bnka·
ein i ~przedaż wyrobów wl6knistyoh. łJó· z, Al.
1\1 sd11~~l<i ?.9. Wł11śdciele Hersr. M'lll!d„lba11:m,
Piotrlrnws ldl 1'>9, Cezar.r llir PJenberg, L.111.0W& 44
obnj w Lot1zl. Spółkft. 1 rtt owa. l::lr.óha l'esp t z~1a Of.JDuofoi 1 rnsfa 1920 roku.
ermia •?WA•
1 Ja 1:1półk! 11l!reślonv zo1 11ł do l ma.• 1922 r.iku.
Do „, .stępowania s-póbi upowatni1 ny 1est kat.dl
7.e w-pó 111ł<ÓW. W1'i,]Jde zobow ~ ania, U"•owy,
1w11tr~J.d.y, •1,,lri, ~.yr11, 111okury i 1lenip utfrn 1:1e
whny b.'l'Ć podpisane przut; ubydwóeh w!!pólt.ików
ła,c;t;uie: do l)Od..1>isywan.i.&J odbioru kol'esuon~

Ł

K U R J E R

O D Z K T•

z11st~T'owanill spółki Ul'OWa~n

cii upowa~niony 1est ka.~d" ,;e w "Półnll<ów
samMzirl· i„. Na mooy rnte c vzv nc; 1 aloną zosb•
ła 11 if:)dzv Mandelbaumttm i ·A ·rn Mn · ~ BPrmą .„
uomu Bel1er, wył cz1 · aść maiąt " ll i wsp6l110~6

ony 1est kntdy 1e
\As ó 11i?ców. Wij sle i 'ro 1{ ury winny być 1·odpisvwane pr M·Z. ob;y:dwó ,·h 1 wsp ó:niltów .ł c nie;
w z 1':ie :t.ohow11za111a i umow
v moga 1>y6 zawierana prze~ 1 aż le ·o ze w~pó l11 ików sa ·1 o z ··'1lorobku.
3002. „n( m Hsndlowv
Fr · d'ierg l\"o i ui ; do 11 dpi yw1111i ,1 i 1.db1 r r 11 Jr :r. sponde • Cli
S-ka•. Prow 11 dzenie hand lu t r.warami rót.ne 1 upowa ·niony j „ t ka żdv ze "«s n'ln ków s 1u1. odz t'l1 ,fo. •\ a mccy nter•'.FY u ta 01 ; ą zost • ł'l
1ira11ży n11 rachu 11 dr własny i spo~ohe · n ng ntu~
row ·komisow i m. Łódz, t i tr1rnwsłta 90. Włn między K· ntt111 i ie o ~oną Eu g en ' ą z •'omu
sdci le: J Ml P. f Fryr1b~rg, Sienki' w c •a 50, Min. Hal11t-rn, wyłi\ czność mnJąthu 1 wspólnoś6 do·
• zysław KN;, ~.i :nkiew1c n 50, Sb• isław Hod:1 t'· robku .
3005. „Biuro Pr1emysłowo Handlowe Br 11 cl
man, Kamienna ?2, \l~·:1:y s c y y.i Ł dzi. 8pót 1i,1
f 1 mowa. Spółk , ro -- 1wcz~ł . cz 11 it nośri l tt ah Fiedl r". Prow .. d·6~nfo htJn ilu drzewem i mate1920 roJ{u Tern n trwan a spółki okr ślony zo- t-ja.łau1 1 budowlanemi i techn ie ·nemi, Łódt, Orla u.
Wł „ ścicitde: Leon J!1iedl r i Z yg111unt F .tditr w
Ftał do 1 ra ,, a ·102!3 r. Do 7.fl • fefJ(nt·a „1 • s ół ld
upowa~n~ o. y ie t. JrR.t ry ze w~pólo ków
Urn ·wv Ł n d ·6i Uda l'l. Spódctt f tmo 'a . 8 1• óha ro ·~ p i Z t1 b n wiąz ·:· i1t w1 11„ :y być p1d i"y.,.lln~ prZAZ częła cz . nności 4 cz 0•.wca 1920 roku. Te min
trwaula spółJd roczny. D11 zastępowa . da s p ółlri
4 b;vl!wócli v. snólnikó"' łąc 7. nłe: prok"ry i wek re
upo111aż 1 1 ony iest 11a7.dy ze wsp6111:ków. Weksl ~
podpisuią ws:t.ys ·y trz~1 wspóln cy łą · ··nie; do
podpisywania <1db oru korespo 11 dencj1 u C1Wa'- . 1 11.trcepty w r n v być po :p.s,1 wan-, przez ob f ·
ni fl ny .1 e.:t k tdv ze wspólu1k )W sam n dziełnie. 1:h, óch w półni ów łąc nit·; u 111ow.v hand owe,
N11 m cy in.t .:r cy„,y ustaloną została międ 1 11 Ifr- k „n ra.ty. z.i o ł1 ą~ania i lcorespo r. den · j~ rio ipjd ;e1 Jr.anem 1 jtil' O zon!\ Lilą zlfnmu D PU , chman, su)e lla!.J y z;e w::-póm.J{ÓW sam dzielni , do odbioru kOl': spondtHWJ1 upoważn ;i ny je ~ t każdy ze
wyląc:mo 6 n 1 ajf\t~u i vi sp ~ l ość d 1 o blm.
W.:!p\•1Ilił<ÓW.
.
3003. „Karo D,midczyń ki i S k~". Prow11·
dffo1iie fab tv .ki armntur 1 odl„w11i meta.li. Łtiai,
3006 „H nryk Hers?.enberg i Jalcóh SirUsc:.
Zak1 tna fi~. W łaicio eJe: Karol vel Jnn Kar 1l Fi.bryk1rn a 1 -;prz dat t<1Warów mr.n1 fa 11 turowv i'· h
Dawid<.'zyńsld, Za 1' ł\ na 65, Broni1ław Kaszo<vk, Ł6dt, Ki1 1 ń4 1, i go Jt4. Wiaś <·. iciel Henrvlc Her!
Wólcznt1..; ka JSJ 6 oba w Łodd. Spółka firmow11. s1.eub ::rg, Mn u;zki 11, Jakób Srin ~ . Kd · ńs 1:>.
S1 ó ka ; ozpOC?.ęła. cr.ynnośc 1 1 maja 1920 ro r<u. go 129, ob .1J w Ł dz 1. SpołJ!ti firmowa. Sp ł tca
'.I erndn trwauia s1 ółki określ nv zost.,ł d.1 l
roz oczęł1:1. "zy, .no ·ci 1 t-tycz11ia rn2or. 'lermn
. t. \ eznLl 11 2 r. Do za.stę11owania sp './ki u ow·1 - trwan •a ~połtn okrell'lon.v zo tat do 31 [!ru1:Jnin
1niony ji·st ka d.v ze wspóln ków. W.·k sle, ~yra, ~~23 rołrn. Du zastępowa· ia S p ół i upowa!7.n1< ny
kontrakty, umow.v, ~zeld, deni 1ofen ie w111uy Jest .k:uziiy ze ws1 . ół~ ków. We i sle, pr7.eka y,.
l\yó podpisJwane przez ol1ydw6ch wspólnikó,~ tyra, pr. kury 1 wsz I kle zob uw ą aułu winny bv6
}ącznie: do podpisywania i odbioru lrn1 espon e - p „dpisywane przez ob ydwóch "spólni11ów fac.
~ji npowa~ni ony jest ka1dy Z6 \li spolnjków saHie, do . p .. dp.isywan a i odl>ioru kore„ponrlenc i
111odzieł ni t>.
Upt1 W11~mony lest i1aźdy ze \\'Sp l11 1ków samo3004 „Fn b yk" wyrobów wdnia.nych Mi· u z.ie mi"·
rbał Kon i Natkin•, Łódt, Wier b i wa 46. Wlaśr
3007. „Jul usz Pr 11 sr.y1Jowski i S-k•i •. s. rZr>·.
C'i ·iAle Mi•hał Kon, ·:, erzbowa 46, Abram Berlco da~ i "\\'.Yrób to\' arów man11fakturowy,·.h, Ł 1 dt,
vel Z egfriwt N»tkm, I iotrkowsk
t81, olia1 w Bend !k a 21 dai1r.1 kr1(, 1\ilińsloego 44 (s ła•::l),
WłaŚCl laeJe: Ju 1usz P1 usz.v n w,ki, Benedytlta 2,
Łodzi. ~półk1t f•rmowa. Spółka ro'.1 poczęła czynnot: d 27 il a a 1920 roku. 'l'e1·min trwania s 1ótki Ben amin Sza z, Abram Hendel1·s, K·1 ńskie ;:; o 44,
!>llrtiślony zo stał
1 czerwca 1930 rołcu, Do w ~ 'IYS ' Y w Łu dzi. Spó1k11 firmowa. Sp6łk11 roz-

11orzę i n c?:ynno ·'ol 1 01>rwca 1920 roku. Term n
trwA i•t sp (' łkt okr " ś'onv zostnł do 1 cz„rwt:a
1921 ro!rn. Do zu tepowa nia Bpóbi upowa•.ni ·1ny
Jest każ ty :-. e ~ spólri. kó iv, W lr ·~ le, 1 r ·ek11zy,
u nowy I w ~zelkieg ~ rod• niu zobo d l).zan n winny
być ~od isywa11 e • r ;;ez .ws1.ystki<h ' Wi'pómi kóvt
łą 1 · z01e; ~yra. pe 1non10cm twl\ i .K ore3p0 • 1denc; ~
rodpi'3U 'e kaMy ze w ~ pólnikó v sa111odz1elnie.
. 546 „Józef Sti ler". S .lep Jin ;ant ry1ny.
Fi rma !stniefo o d 1920 r ku, z s ed 1. bi\ w Ł idzi
P otrkowska P,9. Wła ście el ltup ieo maJer ::- tJler:

0

Łodd,

w

S tH1 kiH:i •7.a 20.
.Jakób Wad", . z sl dz bą
Łodzi,
Piot ·k11wska 33. Prokurentem t rmy 1„st Jakub
Braun, w Łodzi, Cegielni „na 12 :6 pr.tvvem sa 11 od:t.i ln gu p dpisyw11nfa firmy.
723. „Maks.vm. Szyfter. Prohurrnte rr. f irmJ
w::t ~ e 1 1k~ Szyff... r, v. Ło J ,- i, P oti·kow ka 12a, a
prawe ;,1 1o10 11 <idzie! 11t-g11 podpi , ywa ., ia firlJlv,

w

640.

1

1

1731. „E. Urba 10 " icz wt. Cw('Y."ia Urb ,111()1.
'11' iC1.", z si;; ·1. 11>a w Ło tzi, Prze a „,; J6. \V 1 aśoi·
cie k11 k11p ·owa C ·'~ Jlia. Croanowiczówna. Pidr
I•o ' ska 117 w Ł ,dzi.
1784. . J. In~ster S ółka lr11m ·ndytowa".
N 11 nory aktu zez n an go prz .. 1 notariu·=Zbm I roja Ot11skm. wsp loik Komand1t,,wy Mi . • h•1ł Rund·
~te n wy!!l t1 p1ł 'e s1.ó k·.
2756. „Oo lll Ha1.1dlo wy M urycy TaumHn\
Kan.i nna Il w Ło 1z:.
2142
„Jan C yż ·, wsld i S-ka•. Ud ·;,iał Jó·
zefy Ł 1 siak zo s tał ustąp i o ny Stdan vwi i Leo kil•
d]i ma 1 ż 1, nk m i\ 1U Z :it> fOWSI{ 111.
.
2240. „Hr nryk ~.tein", z sieJzibą w Łołzi.
Na niocy aJdu '.lezuane ~o przed notar usz· m Ro&
sm ne 111 81 111aja 1920 ro <U ws ó.nicy Adolf Mill
zur i Le .z r Mazur ~ystąpil1 ze spt•łk 1 .
Łói1ź,

Wl'r. eśnia 1920

dn. 1

Wy d ział Hej ... stru

r.

H 1ndlo ·11.ego przy Sądzie Cl
w Łodt. · .

do

.e
P rLe dst 8'W'Je018

ww

t t
ar YS \

C1es1· lsk ·eh

Pierwszy występ artystów
Dziś 8.30 Nowy
CZile
warsz. baletu pp.
.
,
€
·l
Program nr.4•tJ'
Udział hi rą: Patroni, Bonecka, Winiarska, Za».i:ska. d ·1 11 1tdi ieli p'l uoludn o 4 ei wtl\ : lrn1e Redeno-.
wie, Bodo Wiśniewski, Sizyni a 1u g mnastv.-;,ny i iuni. Ceny zwyczajne. W nie dzielę popołud•
niu oraz poniedziałki wieczór ceny popularne.
Bilety już są do nabycia
'7

.

nsz

s~·e •cf eław. P fyezk
zas aw ruthomości

n

we

Dla celów
Poszukuje

. Lombard Akcyjny
ł Or'zki:
I 2acf1odnia 31, zawlnd 'l. mfa
lt. dn. 18 lis t opada 1920 r. 1 dni następnych odhJ wac al · L ęc:z le w sali llcytacyf ne) przy u I. Z a•

c hodnlet 31.

CYTACJA

~

Zachodnia Jl& 31 ł w Oddzlnle li gim Moniuszki Ni 11
(róg Sienkiewicza
:l3). Wykaz numerow zastawów,
ooclle ga)11cych sprzedaty. będzie ogłoszony w
• Kur1erze Łódzkim•,

n

polskim i francuskim if)?Jyku ewentu
alrrie na godziny.

~ ore1 ty sub. A.Severin ')ienkiew!cza 100

naileps.ze;

F

c u

nan\ystvcznyc
h
czerwony,

natychmiast

Korespondenta
lub Korespondentkę

Odd zlał

celem sprz;eoaży zastawów nie wykupionych we wła·
~clwym czasie. a zastawionych w Oddziale r~szym

się

ró~owy, białv, czarny 1 gnldust
J akości, wosk wszellorgo rodzaju

Rad

blacha, drut. kostki do lania, lut
najtaniej

6zef ei

I

}'.; W!

dowicz

poleca

Piotrka •ka 19
Ku dno

·cz

Skład
Łaskawe

R

pr2yJmu1o sle na ble~ąC!:J
seiouz11nowy ws„eltCle
roboty futr11aM dla pa•
nów 1 pat\
Zusmanek I Dawl,

dentystyczny Kraków,
Rynek gł. li
zleeema. us , ur.eczn·am "odwrotnie.
1:1

~wigel•

1 s11u"•lai
kich futer

zm11l Oawld Danolger

Wolborska 7

~guhh

kslntMZ"ę

lel!itymacyJ'
na chleb rlla. 6 osób•

110.

...
„ ...„ ...._.._.__..._~...mm--..-...
----a:mm-----------------------imm1s::m::~:mm-=---=-------Ful!:S , Drewaow•
R6zne
.
•
l(uszerka Ma~:
Odoszen1a Drobne .' to ehne kupló,
v

Xupno

A
itii2
t:l'~

sprn~a
Kupulę fu•

• tra, hlcł11·
ty llcrB kuł owe, fokowe

garderobę, bieliznę,

dy·

wany, meble, manyn7
do szycia płao najlepiej
'Jbrzanowlca
W ółoza11
Sllll 43

A• · •

Radztt ku•
pować lok
ciowe· towary tylko
teraz bo drożeją. KJ
1 j :'I ..1 cl e ; . ...,„az11 t·;es?J
tr i ole l} eh t.••W. !urówka
!lan„111. barchany wolna
szllwloty korty, bcetony
· we ijor. na ubrania ko•
!lł;um:r. tilasr;~ze blelil!I
nę, poście l, satynka ko.

rzucby, podsze 1v1m. Ta„

w

n , ż wezę dz ie
bo
młts i kanlu prywatnem.
li lllństciegJ 1=10 {W102ew·

nie)

i ka )

sprzedc6
dom. willę ma111te1c r;1em
ak:I, 1 t. p. niech s1i:
z~losl. Dom Komisowy
Tasr.yckL Plotrkom~ka 90
He1estraoje beLplatue.

tront Il p, w, 10.

~leble ~~!~~

A.A.

~ ti Bp rz.e jam tao Io ul.
S eaklewi ezo. 52 m . d
,,fieyna, li u- ejś :!le , l płę·
r .; na pr11111 .1.

„lf2111'Zkl-

...„
\llaoer

.

oębo111a

po ~

za~artoie1 1 4 ~

11pr1eoaaia. •t .l1ll Jufaie·

10 116 wla!ł
:i. Bauera.

w

tłl•w••

aj· Sł tld

ziems11ie,

'1:
do my włl
le,lntere3y handlowe ma
do eprzeda01a w Poz·
n1111111dem i na Pomarz.u
Dom Komisowy. Tnuyc·
Id, Plotrkowscca 90.

Ktoby wiedział
mies~ •
Kiełmina pow

gdzte przebywa

kanlM wal

Brzezidskle~o, ~m

Dob·
ra Szczepnn Nowak syn
AndrzeJI\ I Merjanny !!I
Siudów Nowak, JC.tóry w
1912 r sledzłał w wlę·
mten •u w Plotr1Cowle na·

stęprue w
11109\ał

ny

1915 r. lJdesła
do Wo.r'snwy.

praszony .1est o rawla•

·~"7inomatograf
firmy Orer1man w dGO·
bry m a tanio dl) sprh ed&
nla l'l 10· ma tl1m11ml i 2
·ob )eklJ w(\ • .l~ła.s '. ać się
między 4 n 4 - tą pop. Kl
Jlds11to~o 50 ot1c 4ó m.

o sprzedania
prau.tyczu1
chorych ul.

wózoit dla

Ro~wa.Jow·

ua nr. 16 m 9

,;YW"...uy
'h

ołu~1

1orte piAn

.• am oo sprzeda·

nia Po1ucln1owa le! Golo
waolerok 1.

Aln1szerkas~1a·
łowslrfi

pr21ytmate z&·
mówi f'nl„, Ce~lelnłs na
nr. 64 Hotel Klukasa pO·
kńl "" 6

}>ohn tj swój ~~~
ter zdolnośe od1cryj swo
.1il przyszłość o h•m po.

wau.;:i

u.

11pr 1.e
pod.

hv•c1uuld 3ó w.
ll popoł,

4

AleJ„
od

. 1.1otv1 aa
ddaw
U
.lrOilWdr„IJł

tr1111eu1J.:~.

" Ot•NJ

,,traa•••K.ll •

-- -~.

p•tl

146

frzyoląkuny
pies czuny piersi, kark
koniec op;ona. bla
odebr• n·a Srednla

no~I I
ły do

nr ól

11 słrót~.

""agu .one

do~umenty

lma .Modro zguhil:.
paszpnrt olen.ieo.i:i

A

W VÓArtV

W

" f Uli

A

f,'117i
A0i,Jll1

ch.ń91'l

LUllu•

rag11l1lt pasa

por\ niew1eciti, wydany
w Lodzl I karte pomolaI!la fO()~r:tli< 11!_9~~·
~A (JUi1U

... ~u ... ~u .

~&il.U

drouoccnn11r!1 r •1·1
Ho er Polonja
nr. 202-od 3 7.

s.i:a ~1 :t.JUl>lla u1 'l'"
:i;e o1.1Cę hlgitymacyjną n&

nie

S1\U Tl.A

4 • 1 ~1 ące do
dani~ ta mż e \Orba
rożoa l futra lisy.

D!I.

)il'\QrtłPl!f'I '11"

yva nraJua, lJ1e.wuow

os o biście.

óMt

ł'oznaj

swoJ -

z do!oośa
o :i-.
swoją. przvs :dość. O
pvU I} q l!S''1Z " 1 i-· r „ .

ohuak1er
kry)
tem
n <• <Jra

r.1„

, Wł.

kowakl•11•
l

111•.uu • -...tt.iw11uu tiro

~H8A•IJ'CA
l'Olg11ła ar.

rat

-

2 osoby.

·

iiotcl
20l ołl a- a

dnnv w

ł . n'1?tf

F stsntyoowsk:a
~1so1e1

ólł
n11ftową

za

Maro111i1u: za
gu'lt pas6port rosy )•
so: 1, .,. y 1au1 w g 'll. War
t ocuuw pow. .::iier" 1z..i:1
bawa lilaka l~ua zglł•
01ła
p1u1porL ,ou11.1

C

W1r:lllOJ ~ UStl'Cllflł. jlU

towżJ lis.de;.

wul1

11115uU1ł

v•S4

wv wyri cu1v w f ,n -1>.I.
lliliiiC<luUJ:ii.:tiu. :>ta . 11~.; ou·
~e WaclJ.ui.v Długa
zgubił p&8Lp0r&OIOIDl8Cd

n

wvd11rtv w t,n•1?.I.
\\' ~,f.,UJ.\Jłl

Łouzi.

Welnctarteo,
G eaeoda
01. Brzezlds1ea S

tę

p'łst.port

polslrl

wydaov w Lo:l11t, paszport. famllijoy wydany
w Ło Id o& imiona Szia
my l Pe1y Welngarten
orali metrykę urodzenia
wydaną w Lodzi na lmlfł
87.l&•nY Wein?ar tena
wm.aor,ye10~1 Aiyu1auo.

„wi s1cra11ilono ty :n„

czasamy dowód

osobisty

wy „
dane w i...od111 orai: 220J

kartę rejestraoyjną

!a pa>1.1.t>o11. x;1e w 1ec
ki wytlaoy w Loa211

cek Zameoz!towskl, 0~ ro tł o wa

10

(l:łatu t.yi

zgab l ł P"~"'por~ a lemi11c
.11.1 "'y da ny "' Ł odzi.

J

111 •OO • i11 erurt1J11

ur

1~

wrzd111a 19Ct: r .1.gubil ·
re1estr:ie,- J•ll wy„
clull w t.oo:ll

kar\~

Or.iau11,

rejes t rtlcy1ną,

bił

r6tne

Ju . ~:Lw ;c a ,

• p111KU~
B:ta

Blan17nowslca 48 zgu·

Je:11.ymaoJQ

ch1eoow~ .

"Q"

na 4 osoby i kartQ
Ul)d.

Ut

.:> ·, u,ldW.:>i>.d.,

KonstautyuoW!li<ll

zguo1t11.

o7

ks:ąteo:1acę ł&JI·

ty maoyjuą ua cli!ltb dla
1 c;soo.v.
11ru1u

~ul11.t

z15ull1<

pauport poh111 wy
dnny "' J,Od\ll
lif/'1 <~.Wl.l1;Ho/11l.., ,;, lts.
łlgnl.nła
pas~porl

nlemleolt1
wydauy
S.s1erui• wie ach,

•T•

~atgor11au1

111'.a

-

w

C.ecuaJ. ·
pasz•

zgub i ła

pór~ rosyJs.IU wydany z
gm. Lubota, pow. Turec„

u -: u.„

v::>t.11.-.. A1. .1ier z°'ullli
Kctr~ ę re Je.stracy.)Uą.

roctm" 190.l.
.
a r ja bp~ L a aa l\I I go
Al&Jll bO, l!ogu b1la pa
to nt lV kale60CJł wyda·
ny w t.oll z i,
ltrta Lubiatows1ca P iwna. 2l zgubiła
pa1:1 zpuri polaki W)d1111y

w :t.0J1;i,

·ksią.teo~u:ę

glt1m11•1lną
o• •~

ala S

węglową.

na

oru

Je

cłl l el>
kart~

.l..RIOl'
kart(

Nu01i1m1tu

Krótka 12

u~

\Bału\J'

11gublła paupor• polaki
wydany w Łod1l oia1t

karle ncftowa.
~tan1s1a.v Jawursiu z~'
riiill bił p11~zport polsrd
wydany w Łodzt ora•
kartę ro1estr&oyJną

oraz

kwity na 3 ćmtar\kl Y\
gla.
z111nl Samwel Krans
llOpf zgubił paszport '
n1em1eolt\ w1dany • Ło
d?I

• u •Ja

l\!l 111S llhlll

11!\S&port

.iguOI~

ros7jslt~

wv-innv .,, l'łoc'k<n.
vJi. ·. o <!a

l ut·.:.t:.JAIL -'.

Kous\ant:vn owsłrlł

103

zgolllł kartę węglo

wą.

etb Wortsman, Pran•
cls1.u:a1\~1Ca ~ agubll

kie ~ 11 .

kN

tlooys,

30, z~ublł

wnrrł!'\1•, ,...

1~011 ·

p:lnwtJ

• ·
. c1t>Ull .b.l.) ł> . l;h. L.6Uf.11 •

[ " d7,i
••lv.SG<i ••

U1u;cus
.I. ska nr 6 zgubił karłlł
rejestr11oyjną wydani\ •
Ło 1~ I (roc.,,ntlt 1888)

onkn·nent V 1 I 100 mnr"lc.

11&•

~ubiła

pa„

wy.

li Uenenykta 4S z~nbtł
portfel zawierający kar·

.uo....l„

~!> tła pu.il'ort nlomie·
oki, wyaan1 w

W

Ili"• 111i1

c1:1.

.-

Va .I.U.

Iła
ni~okl

J •l •Colll r;uu
111as?.i;ort
nie
dllllV

-'JKa tluilłlUU • ri4 r..un

z esław

Kwiat

o ......i:.c:. u

pa•

U"' port. polski ty mct.!!Sll

U·

clilelam

ł'

azyna do slut1by ns su.
Skład soleopny, Kt„

łe

pisem

tOI J•(• Vltt0WS1rl81!;0,

Sty o zgn b

szpor\ ntemloo1d wy

J!uhlla 1rnrt"

sinego 12 zgubił 1s1ą•
tec ~ Kę lo~ltymacyjną na.
chleb Ilia ó O'IOU

nc1q ltsl11tkl Treno Gra .

h~a

Potrzebnau'd~~~~~

domten\e żony lego Doro17 No111a1C zam1esz. w
Oii( rkowle przy ul. Masz
kowskieJ ló4.

.t

KUZYJ
Ule
~

Kabi eka orzyJmuje Piotr
o wska 199.
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