.Nr. 282.

unia --16 Pa2az1ern11\a 1920 roku.

~ot>ota

~~-----------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------CENR PRENUrtBRATY

CEHT OOŁOSZENt
llJlejecowe.
Zwir""aJne1 mlc· 8 .75 za wiersz pe
titowv Jednołamowy (str. 7 łamd•)!)
Drob„e• 60 fen. za WJflł7., n~l ·
mnłei mk. 6.-. Dla poszutttjĄryqh

w t.odd mies E:cznie mk. 60,- kwarałn ie mk. 180, -. dla robotnikdw mlf!sięcznie

mk. 50 -.

Za odnoszenie do domu

dopłaca się

miesięcznie

mk. !> - .
Na prowłncfi miesi4:Cznie mk 70.-,
kwartaln;e mk. 210 -.

Zn graniC11

m,esięc:znie

pracv 45 fen. za

wył'<'.Z· lłade i- ..tl!'l1'e
przed tekstem mk. 10. - w t ek~cic
mk. 12.- Po tekscie mk es.- znwłersz
petitowy jcdnoh1mcm· (str. 5 łamów.)
Nekroloqh mk. 3..'fó za wiersz ve

marek 00,-

·Mumer pojedyiao&J 1

3 marki.

titowv (strona
- „.łlJ

Redaktor pr.zyJ„nteresałlt6W od
godziny 3 do ł ropo.'ttdnfu.

ROK DW .B DZIESTY PIERVVSZY.
<

otwartr NI ~In)' 3
do 4J l od ~odzłny 6 do 'I w1ecz.

Sekretarjat

Rękopisów

I

redakcia nie 1r.;::-a.

Numer

kierownik administracji prey,!muie Od
godzin}' 5 do 6 -popol u~:ił•J

RełYaktja ~

: ~~

3 ma.arki

pojedyńczy

fi łam.Sw).

llComuni•

mk. :t,00 i;t wiersz.
Zamlejstnl:)we.
Zwsaz:aine.mk. 4.!50,drobne 80fen
nade•łane przedtoltstem mk,12,w t~lf~ele mk,15,-,za tciltstetil mk. T,116
nekroloql ~:. ft,-• .
if:'lląranJc:11:'l!le.

drotej od mr.iieiscowych.

Zn 1.ermlnowy dmk

rn;łoszeti,

kom n~

nlb!1w I ofiar iJdmtnlstracja nie
odpi'łt;l'!d~.

admfnlstracia Zachodnia 37, skrzynka pQczto,va 1321i 'T elelo• 2i1.
Fi @;t ~dministracii Piotrkowska '23.

__________________________________ ____________________
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Na zasadzie uchwał ZJaz~u Zw ' ązlrn Pr8sy Prowioc or.~1.iej, wszystkie

kom„unikał}' instytucji

p1"ywatnyo!I i spot'.)~:<:.!'l!y,:h

podlegaią oplac~e.

. : . ,„a t. . r
. '~

V

-

1~f{Q)~l/Je.
--~ ,

8')bot a 16 X po
onj'l•źsz.

VI

włi'o•ai'l .

„Złota

!Ozielm11 18.
Pod Dyre!rcj11 Al. Zel•ne-owicza

frng

(łram.

po~ 1J

g. 4 po cenach
dla mło'111ie~y

Czaszka"

w 6 .,f•r. J S!owaokiego.

Wi~„>:.

o

!!-

8 VT

w lr! c„.d ~ ko

l 111 ' 'V"

„Uroczysty wieczór"
ku czci Hetmana

St.

Żółkiewskiego

www
Nred>iP!a

17 X n

f'!l;, n ~· 8 po

cenach r.ornl1n1ych

,,Złota

ciaszka''

frag . dramat w 6 obr. J, Słowackiego

P • • • • • • • • • • • • B l * : l ' i i l ••m•!llH'!!lll•••a" hfoniozuie dopytywano się o zostawało to w ścistvm zwią· Cii&kuje nas ~nao7>nie eiętsZ ·\'
j
szczegóły wybuchu i szcze- zim z Wranglem. Delegaoia anjteli zeszłot(lCZna.
14"óły wypadków, zainteresowa· polska atoli nie do p nśoiła do
Zl:lrówno artykuły pierwszej
o Q Państwowa Poivcz~e
nie sfer dyplomatycznych al· przedłużenia terminu i przeLir- notrr.eby, 1ako i aprowizacy1 ·
w b „ _,6 motna l)Mh-fA• • nie wyłączając niedzlel
Janokich było Oibrzymie;-nie- SO wała, termin W,Vpowiedze• De. W przedziwny SJ>MÓb '4ni
,,1 • n ' c; ito :t w r:~; ,.,,,„„ ,„ " „ : . ··n '" n ....1 ,,. ,„
t.tety Jednak ani minlsterjum nia roze ·mu dwudniowy.
kaja, z lad sklfllpow_yeh, stu·
w Handłowo•Przemys•owem Towarc:ysłwie Wzajemspraw zagrilnicznych 8DI tat
Otrady nad poko1em t.vm- gębnlll zas fama twierdzi, 'Ż'.
neuo Kredytu w Łodzi, ,. , Mon 11 • .i 1 ' · 1 ·
Naczelne Do ·Nództwo, nie fHJ· czasem trwać będą nadal.
chowają si~ on~ w bezpieori·
M
W$Wi •
siadając komunikacji z Wil·
Stanie się zatem t o, co ka· ne miejsca. i ezeka1ą od_pły·
nem ani żadnej łączności, nie M.v przewidywał, bedziemy wu do Roe)i.
.
,..,.,.
' 'w jeg(• h.vło powitąne burzą o- mogło służyć dyplomatom i mieli pokój zbroi ny. Nastąpi
Teraz ,1ułi tydzi sr.ę prze·
fi
.klasków i wierzono, it znaj- dz:llnnikarzom szcr.ególowemi niewątpJiwie częściowa demo- chwalają, it handel taJemny z
.J
d~e flię wspól~y
_zyl~ po· informac7ami.
biłizac l a, .1ednak~e gros sił Ukrj)iną daje im.kolosalne zy·
stare
surowcowy
m1ęd:r,y obu sąs1edzk1em1 na·
Wober. tych wydarzeń na będzie musiało pozostać nadal s'd, l teraz Ju~ tdĄ nasze pro·
]<U! Il'.: w liażdei ilości
ro l ar~Jf, któ rych dzie1e ~wią~ dalszy vtan zesziy rozmowy W okopll.Ch, gotowe W katdej ą_u ;,f,f ta1emnemi drogami Ila
z~ły .1 e raz~m przez wieki..
na temat pokoju.
eh wili do odparcia grożącego Zytomierz l Ki)ów, gdy an~
'Tiowarzystwo
. Byla to wszelako czcza tluPrzedewszyst idem ustalmy najazdu.
kr!! i ~ tego nio nie ma ~111
H~nd u żelazem
ZJa.
.
.
'jndno: 0 pokoju mowy na ra·
Wojskowość czyni iuż przy- pnństwo nie zarabia feniga
!.i
> . z „ r·dv
Gdy ~ ę obecme czyta mo„ zie niema, chodzi zaś o rozejm gotowania, aby nie być wy- na 4'le. ·
r·
wy .;.;le-;,'.owicz~ _ · konst.ytu· o zawieszenie broni. I pod padk&ml z3skoc1:oną . Al!'! czy
Prv,yklR.1 Estonji,. gdlł• po
t Warszawa
CzaeldP~o
l
2
nn,?Je
Ju~n~~·.
'rzesycone
tym
w.
,
ględem
uzyslra1iśmy
społeczeństwo
tak
samo
si*)
do
poko)u
ceny zr.acr,me podslro·
1
U.
faaem m.ennw1s~L wzglę.de!n inaczne k 1 nce~je.
tego przygotowało 1
czyły w górę,. powinien bJe
" l 7.. 9· i n ·'I.O
1
••1M11:1zm1Sl"!!llliiiiliili!llE•il!l
mms_ _ _Sll!Jllenma nn~. 1 o m1mocll11ctem roiłz1 SH}
Joftemu zależało na uzvslrn·
Paskarze naturalnie,
dla nas poaczaJ[\Cy.
P.\ltan_ie: Skątl t.a zaciekłość niu jak naldłutszego terminu
Aprowizacja obecna w War-przec1 w Polso , ? Skąd ta za- wypowiedzenia rozejmu. Po- szawie jest tatalna. Zima oCTiekłość, która kierowała Li·
t\\lnami PTZY rogromach W
-oSe;na~łl, przy sy„tematycznem
Warszawa, 14 października. prz~ślarJowan~u .tywiolu pol·
„ ,
. Jslnego na L1tw1e, przy are·
N'Poz~~ta emy pod wratemem ~ztowaniach,
dokonywanycł1
~ ~Ina· :
. Jeszcze ciągle, przy ferowanm
Z~yt dro~1e ka~demu mia· ustaw, mających na celu wła
sto J zb)'t drodz! wojac.v,k~ó· ściwie zniszczenie t.ywiołu nti·
rzy si~ odwatyh na .krok me· :::zego na Litwie kowieńsk.ie;V
zwy~ły.
:
,
. . S.kąrJ chęć wydziedziczenia PoWrndomośc1 z tertmu, za~ę- Jaków z roli ścigania wszygt
tego przez Litwjnów i okupo· kich 00 V: ucieczce Poiskl
WARSZAWA, 15 psździernika. (PAT.) - Komunikat sztabu generalnego wojsk
~anego prze~ wojska sowiee· szuk'ali ratunku przed bolsze- polskich z dnia 15 b. m.:
kie, dochodz1ly rzadko, it nie wikamit..
· · ·
·
·
·
'
:
motna było sobie odtworzyć
Opodal Wilna stała dywi~ia
Na pćłnoco.wschód od W1le1kl 1azda nasza, posuwa1ąc się w kierunku Krzyw1ci-,
obrazu rozgrywa1ącyeh si~ tam JifewskQ·bfałorust,a Ona od rozbiła 6-tą dywizję sowiecką, wzięła 2 działa, 17 karabinów maszynowych, 13 kuchen
wyd~rz~ń: Wiadomo ~t?li ~yło, znaczyła si~ czyn~ i e w wiel- polowych, tabory i kancelarję dywizyjną. Wśróri kilkuset jeńców, któiZY dostali Si'f
~e L.tw~n~ byna 1.m~IeJ nie 8'\ kiei walce, nie mniej donio· w nasze rece stwierdzono paru dowódców pułków sowieckich. Pozatem sytuai:ja bez
b? n_ns J
~ycz iwie usposo- słej w rezultatach nU bitwa ważnieJ"szyĆh ~mian
1
•
iem, . a . szczerze nasza dy· warszawska, ona krwawiła
plomac,1a i nasze nac~eJne. wł11- wraz 'Z dywizi ą po:'lkarpacką
Naczelne dowództwo wojsk polskich, sztab generalny.
d~e wo1~kowe odnos1Jy ~If2 do gen. Galicy pod Lidą. A obie·
m~. Kilkakrotne łaman_1e za- dwie bitwy oddziałałv silnie
w«rtych umów, pomagame bez· na usposobieme pokojowe paustanne bolszewił~o~, a Jedno- na Adolfa Abramowicza Jof·
e~eśnii, przemów1ema, wypo· fego w Rydze i przyśpit:szyli
w~adan~ . w konstytuancie .ko- pokó' .
w1e~sk1.e1, by!y signum tern·
Czyt nie wyczuiemy tragepon~ 1 probierzem nastr?1ów. d7i, prze~ywane; prze?i waleczpanu1ącyeh w sferac~ htew• nych ~ołn i erzy, na wieść o
sk1ch względem Pol~k1.
nielojalności Litwinów, którzy Dąbski wyjechał z Rygi. - Konferencja w sprawie konwencji miH·
A karat przed rokiem dok~ z jedne1 strony prowadzą pertarnej. Odznaczenie Joffegc.
nano ~roezrstego otwarcia traktacje z Polską w Suwał
u szechnwr !ID· Stefana Bato~ kach, a z druQiej iednocześnie
RYGA, 15 października (tel. wł.). Przewodniczący polskiej Komisji ~'.)kojowe i,
rego w W1Jme.
eiemiętą współbr} ei'? Stała się
By~a to uroczystość całego rzecz straszna: rokosz tołnier Dąbski wyjechał z Rygi. Przyjazd oczekiwany jest w Warszawie w niedzielę po poi.
'.!:1 ! od u, Il odgłos, . który bu• ski!
( I~\ :a. ona . w~ wszystkich dziel~ecz kto uczucfowo nie po· Dąbski jedzie przez Libawę, a następnie statkiem do Gdańska.
1
eh polskich i we wszyst- dzieła pobudek wojska?
RYGA, 15 października (tel. wł). Rozpoczęły ·się tu konfere11cje pomiędzy przej~
L ~ ~, s t rcac~ naszych, dawał
Wieści o Wilnie· wywołały
:n1~r~ wJaśc!wą~ 1flk. gł~bo~o u. nas wstrząsa}n c e ·wrażeni e. stawicielami Finlandjl. Estonji, Łotwy, krainy i Polski w sprawie konwencji militarnej.
:t, \~lą ; an~ są. W_1lno J . z1em1a Na dwu wi.ea h, odbywafo.·
Jednocześnie przedstawiciele dyplomacji Polskiej odbyli konferencję z delegac i"\
~1ck1ew1czów l Kościuszków cych siQ w stolicy. przyjęto z
nami.
.
entuzjazmem wiadomoBć o U · finlandzką w związku z zawarciem pokoju z sowietami.
!'la or~czyst~śc1 przema:w~ał wolnieniu miast.i z pod prze•
~Jędzy. 1no,vm1 przedstaw1c1el mocy Htewslde1. Tak samo
RYGA, 15 października (tel. wł. • joffe, który nuajutra po podpiM.nin pr1Hmi·
htew1k1t>go tow.. naukowego radośnie witała "· ieść tęi pro
narjćw pokojcwych wyjechał .do Rosji. na. najbliższej stacji w Rosji został entuzjastycz·
ke. TumH, wyrdaJąc tyczenie winc1a.
w~półdr.fołani1l z Polakami w
JednocY.e•nie 7~.\ n "~ :r, 1wria nie p'.Jwit;: ny, a Centnlny Komitet Wvk:onawczy przesiał mu krzyż „czerwonego 5'ltl.l'l·
dz~el.e ~oz,wo1.u kultur11lnego Zll grn 1 icz ny prz5 ni. ,\ii ·1•1 1.1 e)
.rooz1meJ z1em1: przemówienie był w obl~źenlu. Co c11wi1a te· daru" tudzież dyplom „ rewolucyjne~a komisarza pokoju"
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o nó w k i

PrPm'owa)
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1

poa wrażenie~.

Akcja wojsk' polskich
Rozbicie &·ej dywizji sowieckiel.

k

1

.;tnnł11ftt .'EtmZ'K'19 ·-

WAR~~.~~ P•Ź- 11
ourgeo1s
Jł

•
dziernika. (P.AT.)Wszwscy przewodniczą y klubów parlamentaPn,-ch
wz yw:aiią członków, nie·
obecnych c h w:dlowo •
Warszaw!e, na iu:odę,
20 b. m. ą1eza*o_dn1e na
posiedzenie Seimu. w
tym dniu i w n's'łcn~" eh
odhędzie si'! szereg glo•

tłJ · Patazfernilfa

w spra

1Hn

aięcia
~

~. ~ł ~~l~~!.~~;
wybuchł

Wlln .

RadJo. Niedawh ·i
po·
.
ta VI ~iri.umr: 1 ua p$fowcu
WARSZAWĄ 16 października. (tel. wł.) W czwartek pr4es Lt91 Narodów, Bismark,t kt(1r ,y J['it\ ~ b.vó wyBourgeois. zaprosił Paderewskiego na konferencię w sprawie Wiln~ Bourgeois zarzucił dąoy k°'l\HW,~. 1Ji,i; 1 Of'\ o w·1ie
Polsce nielojalność, bowiem Polska sama oddała Lidze sprawę ureg\,llowania konfliktu wybuchł po~:w na l'lt:lf ku 17000
polsko-litewskiego a przez zaj"cie
Wilna bowiazania te przekreśliła. W razie nie• tonow.vm "Vklorh'Luiz~". l>tó·
•
•
.
.•
~7
ry także h,ył prze;.narnon,y dla
ewakuowania W1lna mogą na„tąplć kompllttac1e polityczne.
ent~nty. Pra~„-t't-"n~u~b Z\\' ra·
Paderewski tłómaczył, ~ wbrew połsłdm Intencjom dokonała. -zamachllj na Wilno ca 'n"«agii. że teh i 1 <I~iqu podywi7ja litewsko b'ałoruska. Bourgeois po rozmowie przesłał do Paderewskieg:> list, w żarY. zdarzaj.ą si~ _głównie. m
sow~ń, ma1ącyoh zna• którym raz jeszcze podkreśla ~aw«; zajęci.a Wilna.
statk11.ohll które n1&J~ byó V!Y·
czenae paerwszorzędne.
.
- -- - ~
dane en:tenoie.
--

.

HORUJlfi[Ja PDISkD·fPBRlUska.
Warsza"':"P, 16 paźd?i~rf1ika.
rPA'l1 ) Wydział pr~sowy
Min. spraw !'R.~r. komu.nikuie:

Dnia 14

F::ździernika została

,

gen.

VPZelłł8łen1eaosł~ anglełsffi1un.
• ,....
f
..

o ą armji Wrangla„

...~

t~11dyn,.

CPAT.) -

1 {l

uaździeru!.k.a.

Sir Horace Rum·

bold, ·minister 1.Jtlłnomoony angielski w Waraznwie, został
WARSZAWA, 15 paźd?iernika. (tel. 'Wł.) - Nadeszły wiadomości z Paryża, że mianowany wysollim komisa•
generał Weygand wyjechał ze swym sztabem do RosJi połudnlowB, gdzie rzem w Konstantynopolu i o·
be1mie czynności. ambasador·
ma objąć dowództwo nad woj~.kamł gen. Wrangla.
slde . natychmiast -po nawia;
Do Konstantynopola przybyły francuskie wojska kolorowe, udające się do Rosji zaniu stosunków dyplomatycz·

podpisana w Warszawie .kon•
wencia polsko-tran<"UBb w
przedmiocie romoey i opieki
społeoznej. Ze strony ~lekiej
podpisał ją pan poseł ! minister pełnomoony Karol Berto- południowej
ni, sekretarz gene~loy ~ini·
•
sterjum Sl>l-O'l' zagr. Ze f:trnny
francushiej poseł rze~zpospo- --~----~!91--m'!!~!!2'11--~
litej francukie.1 w W8.J'Q5Wie,

parl Hektor Andrzf'l de P"na.

cieu i an Wiliam Qu::t.1id, dy.
rektor un:~du robotników ~u
dzoziemców we francu~ki„m
Ministerjmn pracy, delf'gat
spec1alny tegot• Minisłt-r1um
do zaware!G konwencli a Pol-

W~awa, 15 pilMziel'nika · r-or~dlm dziennego. bo musi
.dodaó poprawk~. Rząd obecKon'91"enc1a z dnia 14 b• (PAT) Posiedzeni6 173.
.
Inter;.eilaeie
wniaśli między ny, naiy" a1ąn się słusznie ;rf!·
m. jest uzupełnieniem ! rozJD11ymi p Sołtylr w sprawie binetem. obrony "Państwu, ma
wini~ciem konwencji z roku
regulaeH płao nauctyciełskioh .te zasługę, h odniósł si~ ~o
zeszłego w przedmiocie emiską.

nyeh z·Turew..

Tabtła łoferJi oaństmomei

„

·mu.

w~~ifłwa. 15 patdziernikll
(P Ari). Gen"'l'ł'lna Dyrelrcfa ·
Jotor';i-pafu!twowej zawładan!la,
t~ wyd m\ ;.ostała jut urzędo

,
bie I ~neesł~, te m1tie!łt~t na ,
rodu i R1ec~vpospohte1 fest
uosobiony w Naczelni Iłu pat\stwa.
.
.
Tymozasem nasz3. konstytnc1& nie mówi o. tem nic.

wa. o~ólna tibela wygranych
V kltts:V p erwsze1 loterii i lest
do nab:roii,. !'Biurze Dyrelrnii,
w W11rszaw1e, Nowv Swiat 7-0.
Wy ; łata wygranych rozpocz·

n i ~ ~i.ę.

:w Warszawie we wto·

:rek 18, a na prowincji 23 b. m.
Losy do następne1, drugiej 1o·

p. Matakiewfoz W. Rprawie a- enłego narodu, w~zwał ii;o d.o
})roł!tZB\J i urz.ęClówn:mczye~eli zapomnieriia o p i rachunkach Naczelnik_ 'Państwa, 1_eąt ~J.•ko terH państwowet 7.ostaną ~
Za msn~łu~zł~ Ul bOJBlb PoJskl 1 t. rl. ... Małopoli;:~:- . Lewicy party1nych, przez co wydobył - mand-aterłuszem Se1mu l Jest tych samych dniach wydane
11
• PSL w f!prawi1;1 utr1ymania ?! narodu clrz~ miącf'l w nim -przed Sejmem odpowi~r.tzialny. i bt<dą do nabycia we wszystParyz, H> 1 atdzi 11rnike (PAT) przy Watyl{anie nie1rosztowne· sHy. Mamy trięc uznanie dla
Cała •spodarka 1est party.j- kil}h kolekturach.
Dr. Gall, pilłkownik kawalerii, go posel.stwa Rr.eciypospoJitet pana Witosa Ził. to, ~.e ~nął na. ' Z·1pyt.uj0my, czy fon :rzątl
priydziewtiy do armji polslriei, Pn,~stąpiono do da!s~vch na czetą rzą1~a, rafu !qcege Rze- koalioy1ny Jeszcze istnieje,
otrzymał krzyt leg)i honoro- rozpraw nad ośwjn1lczenir-m cz:vpospo : itą. Al~ potem przy- czy cheo si42 zająć sprawą Baczno~;.
os·1ą
wej.
prezydenta ministrów,
cb<idzi powrotna fala p8.ff:yJ- nad poko_jem, czy tet chce
'1V
li .
P. Buzek oświadczJł, Histo· neści . PM. D11s E.yńsld nowie· wywołaó jakieś zamieszanie,
ni Żl1d DDmDlU 1m~.11t1·1.
ryczną zasługą gnbinetu Wi- dzi<tł w Krllkowie, te 'Vim:z.;i. rewoluc·fll.
Górnoślązacz:Co!
łij
Ił
'I
tosa. 1est to, it udało 1 u się w ~ rntowł\li tylim · rQbotnicy,
Za chwil~ wolny, ze. chwil~
Londyn, lfł patdziern1ka (P. ziednoczyć cały narórl do wal- .j ak oonos· telegram urządowy obrony J>aństwa, za m'iineut
Pleb\sest ej~ zbl\ta.
A'J.'.)-Do „'I'imesa• d.onoszą z ki, zbudzić znutan1~ do wła- Pi-.t. My tym,cz!l.~em wiemy„ te pokoiu muszę rządowi wyr&·
f~ -peł n i 1 swói obowią~ek
Konstantynopola, te rząd Ar· enych slł, rmmieoić 7.R'!J11ł, który tu · w Warszawie na wałach zić ur.nanie. Ale ~ądam, aby zgbś się natychmiast osobiś
me'.!lli• który w~ po wiedz.i ał ~dzielił s·ę cofH~ąeeJ s: ę _nrm1i st!'lnęli IL~p_cy, _rze~ieś}nlcy, ten rza.d zechciał ukróció ag~- ci.e lub lis~ownie do Komitetn
woJnę nac1onahstom tureclnm, i w ten sposób umo~liw1ć ge· MbotJt' cy i 1Iltęhg,,.no1. Sąd z~ tac)ę, uporzfi.dknwać admint- Z1ednoczema Oórn„go Slask:1
zwrócił się do ententy z proś- nialnemu Wodzowi doprowa· ŻP, członek rządu nie powinien stracJf). zreorgnnizo~r.ó W01· ;Rzeoz~pospolitąPolską(War.
bą o dostarczenie matt1rJ11łu dz-mie dó zwycięstwa. Z u- zngarnia6 zasług eał go naro- sko. Do rezoluoii p. Jana Dl\b- szawa, Krakowskie
Przed·
wojennego.
znaniem pr7iy1muiemy takte du po to, ~eby swoich wybor• skiego .mówr.a doda.te następu· mieście 60); ab,f cf~ zap1sanc
"' ł J il
n1111 Dłl
wczorais7.e oeiwiadr.z nie r7.ądu CÓW robi~ iedyn.vml u zcz~4li- .1ąoą ! poprawkt;;: Głosowanie .na Jistc głosu-jącyeb. w zgło .
w sprawie w leńsl<ie, szcza- wiaczami Oiczyzny. GiJy pan nad rezoluo)ąodbfldzie rsit do- 'szeniu nalety odp11wledzieć na
Ol .18 8C iłl DUJ. "! 1116
w
. .k nólnie zadawoinla nas ustęp Dasz1 neki nazywa gabinet ga. piero w środę. Przy.,tąpiono nast~imjące zapytania:
(PA~zaw~ 14 ta.~drern1. a expose o Stąsku Ciesr.yóskim. binetem ehłopsko robotniezym do dałszet roaprawy nnd kon- 1) ImiQ i nazwisko:
k ·ł -. mery a s 1 zwią- Sp~s r u i Orawie. Wzywamy pan Moraczewski nazywa go stytuClr\· r~ Błyskocz imie- 2} Zawód,
~e Mm 0.dzie!.y ehrześcjańskie~ rząd,_ a.by poczvnił. wszeJ~i_e ~ut; rządem Daszyń~~iego i niem PSL zazna.'l~t1~1 M po~le- · 3) Gdf!t~ praou,e,
.
CA kned~!; ~auD as:ę kroki do uzystcf\ma rew1z11 W11osa. Wśród te1 orgp dema· wat odezwały tst«i2 głosy~ ie - 4) zanuesżkanie obecne,, (gm1,
~j~ry- hmuni a· t ~par a· rozstrzygnięcia tych spraw.
gogicznej podziwiam odwagfl „Str.a?; p-raw" jeet- tem11ameru,
ua, powiat). miejsco"'pśói
.. ..„c ow~wczy 8 .a e rozPrzechodząc do. 011}awia11ia Witosa, \fi 1alc~df'ł~\fladectwo co se~at, przeto .klub · P.SL o· 'Ultoa);
~Wf\ ~~.ałalno: wśr~d spraw wewnętrznych, mówca prawd.zie, gclv- mówił~ te. c.ały św.iaticz•: , Nia scbodzj\e • ze 5) Miejs6owo~6 urodt&nia
6. wrze • zaznaczył, że deficyt nasz na naród' spełnił s~ó) obowiązek. .staoowisk:a
i mer .a lJO 8 lego.
r 1ą(lnołzbówośoł,
(gmina i -powiat). 1 '
u. ~~n~~Jono!"~ło 3 ~ biblof:k,. rok 20 wynosi 50 mU)ardów .M~wca t~u1=1truj~ "'!eJ9ma przy- k)ub '?rzez wysunię?~ my&łi 6) Da~~ utpdzen\a (dzie6,
me . 1cz
mm~Jszyc
ruc .o- · B!arek. z. podatków sumy tej kładamł ze.chowame si~ u.r~ę- „Stra~y praw' chciał wpro ·
ml_esil\C, rok), .
„'
s?cb. W tym sa1;11ym. mie- ni" pokry1emy. lJO'losta1e więc dowych reprezentantów '1lawo- wadai6 do ustawodawstwa 7JData oposz~żen1a terenu
k:~~e~o~~~:1\d0 od~~~~: tylko j~d.na ~droga_: zmo~ejszyć dowyctizwiązłróNrob~toioz:ych czynniki rozw~gl, jedńak bez . ptebiscyt6wego, ·
e .
'
ro$zur
~ wylłatk11 m,edzy mnem1 przez rotnyołi, którzy '[lląw<1~ ~s~ę- .wpływów poht1oznyob. Po- 8) Czy pos_l&da metryk~Y
:~~.:i~:eókw :~~~O gazet8 e5 ~~o, zredukowan ie liczby urzędni- dzie przyjqiow•li bQlszewlków nieWat stanowisko to· nie zaw- •. 9) Ozy . posiada świadecwto
Od
• P a w .ków~ Co si~ tyczy reformy bardzo tyczliwie.
sze •było na!dyole zrozumta.- ś'ltlb'U, mielscowo§ć i ' da.ta
!~~· 00~~ dzo 0:1 ~w 6 łrześ„ stosunków ~młnnyeb, n.aleta. Zarzucano nam te prowa- na 1 spełnione, a wreszote -pobrania śłb.bli (tylko dJa
n ą r n
•
g em w łoby z~br1nia gminnA zastąpić dr.iliśmv agitację w nrmH. Ze niewa! .stra~ praw„"Pfóbuie
kobiet) ·
· ·i
0
0
·!~J:J::1w
:!s ro:e~ł~~~ o!° prze,; Rady gminne i unłeza- wszozęl!4my bnnt w Orudzfl\ · ei~ utoteami6 z drug~ izba, 10) Imiona i wiek człońków
•
ora " 00 r ~u
• ··'
: le~n:ó .gmi~y od starostw. Ce- dzu, wsk'!tek agita~Ji przeciw Jdu~ PSL cofa tQ popraWkfłr i
r~dzfny.
•
.1
Ła;ent~c ir ~siątek. Dep~r. Iem te.J. refor!Ily byłaby do. naczeln~mu -~owóq~twu. Prze- oświadcza, ~e głóso~ae b~dzle ·JJ) 01.y r&apewnU s~b1e .e~ltro
bllności pc,:-o o~diJ~łazc~l d;~ centrahzae1a 1 ultenie wydat- śłuchan1 of~cerow1e zeznala;, z• skreślenrem odno'Anych ar. - nfenłe na czas 'J)le1>tsey~1 t
skow eh~ vtwie a w Warsz ,- kom. pa~twa. Po~ą11me jest $e tołnierz polskl w Grudzia,- tykułów.
••
·n) Gdźie' r.am{er.:a umieś\,ł6
wie !z i· ołę
instruktort· ogr11.niczenie minister1um na ·dzu był źl~ odtywiany, oho. · Po przamówianin· ~· Sz:y-, • dzieei na czas~i>1eb"ęeytuf
s ortu \ or az w da. d
w rzecz "ciał wojewódzkich' Har· dzi ł boso i t.' d. Pod do wódz- mat1skiego;„ · wypowiadaiącego Uwaga. 'Znilan~ adi'esu na·
n~kfod, m ~~Elrfl~ni~~ sp~t1m monia :m,i~dzy władzą. ustawo ... twem g&o. RQi :111.e~halo . ąi' się prsechr senatowi, ref~łlmt leiy natyohiniast donieś6 Ko.
we • kh'·r eh ~i~ma
rar ?· dawczą a wykonawczą ,jeS't sp ,ro oficerów i zaraz zało~o- p. Dubanowiez ~ polemizuje w mitetowi plebiscytowemu. wc;Ie w !P-zylrn polski~ wie kofl'eezna, n nns zaś 1ak tej no 10 kabaretów. Oficerowie ostrych słowach z przechłnł· • •Nłe sljdj: !e tiez gł'osu TweJt ,
·
har~onji. .Rady ~oiew ódzkie rzuc11.li pien.i~dzt, . kiedy toł- Uami ·sena~~·
" : ' t· · go się o~ei4._iłe. ·
•
'l'n!l
··111 · tł I ł Hl rń pow10ny m •eć udz1ął w pro- nierz f,)Ol~k1 cierpiał. głód. Na Następnie f>· Rotermund n- Nietnby" u~.vwają wszellucb
il !Iii
ł UuZ
wadzeniu administracji lokal- czele tego Ókręgu ·stał gen. zasaaniał'nagt~6wntosku ZLN, sposobów, zwioz~ setki tysię~
Nauen. 1 I·go p aździ ern i ka Dei, a selmiki wojewMzkie Roja, wiei:ny druh Nacą,lno-go wzyw&1ąoago rząd, teby · llie ·c y ~olenńik"ów- swy'ch de
;l'N I) r~ , dio. Na zebraniu udział :' lo~alnych ustawo- Wodza.
.
. r dopuścił d? zapowi~~zianeg.tt ~~dańła !fł~s.n za. l>rZ.Ył8tCZ8·
1t ow: _„, ··7.enfa p roparrą.n dy Li· dawstwie. Pod me tednym
Zarzuesno nam, ~e obraża. na poniedziałek stra1liu. p0lt. ·mem 811\slia do Prus.
1i nim ,.łó w Med oł~nie przy. W:Zgł~dem usun~oby .to r~w· my Nł\czełni~a. pa'Ąstwa. D_~ tycz~ego pr~eiwk:o · dwą_łzbo· - Ka~dy gło.s 1 ?119~e .zawatyć
·Qto '\; ' t-rl; wl os d~i delegn- n~ez gospodarcze rótmce dziel- czasu uchwalenia 'lconsty_~aeu wośm.. . ' .
'
o _przysz!os.~1 ~nenn ę11\~k:i~1
~J i, n«nJ, -~a 1 ący ~ i ę <fo pust · moowe, do czego wsza Ir dątyć suwereije_m narodu polskie~~!
Nagłos<: ~mosku. odrzueon~ ·N1ei: ob.areza1 lfwe&o so~1e.ni~
~Zf' 11 · ri
Li:1 i nąr-odó v w,. z.yst- należy. Mówea kończ~ w~· władzą 1 źtógłell! ~szelk1e! 7'1 ~łosam1 przec1w1t<,> 60 ' 1 sbr~dtną z§.przepaszeiema X:9 •
ic 11 ·.\jelJiich i małych naro- zwaniem do obud~eo1a sił wład~r jest Se1m, w1ę~ ;eiteh spr.ąw~ odesłauo, ' falco Pwn1o- t!alCó!J' T~ych, któny nrzy~ .
ł ó1•, b··zi.iO z byłemi nie przy- twól!_az_ych, a dr_zem1~oych w c.h~dzi o osob_f), l~tót~ ten se~ zwykł!, do komis)\ r 'btt. towuią s1~. ~Q płebtsc~tu, ~no·
1:'r"1 .~'!· ie:1.·, gd,, 1. i. ' lim„ w ten ludzie, dla ludu 1 p~ez lud. 8eJm prz~dstaw1a, to racze) mmlstraoyrne). .
· · „
· s2ąo ćierf111w1e gwałty ~rus-kte
·i·t, l>·•., a ::;ii,! u frzym n ć spoP. Za111orskł. Zwiazek Jn- tą o~o~ą ~ est ~farszałek. Z~·
NastQpne posred.~ent~ 1utro
Wszelkię wy,dł\,tk\ P~ ~odriU
r ó1 ~ \ w to w,v. Prn sn. nięn iec· do wo na.rodowy. me moze g!o- częl1śc1e przeciwko temu S~' - w sobot~, o godzinie 10 I p6J zosta'ó~ zwr~~cone.
ozasle
:;1 ~ • •• '.~·sfoirni~ donosi 0 tY.m sow~ć za postawiona, przez Pia· mowi. przygotowywać Jakieś rano.
·
nieobęonÓści r udzi ców i ~tar~
.i, • 1, .t „ J 1 u.11rnt.;:~c. ~e Wło- stowoów formuł" przejścia do strajki, otót utworz l1śc1e
iO·
t!zych zaop:e;lrn j; się młodsze mi
tlly . pier'!sze weszły w sto„
dz· ećmj lomitet1 l?. ebiscr·
grao\i i imigracli.
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NaJleDs Ił lokatą was-ycb szc:z11d1Wśc - s
ugotermi•
nowa Poll'~ e Odrodzenia P ISki.: Zabazpi c~
was Qd
s'-a.IJku waluty. Przjnosi pokaźny dochód pod PQst;a
me•
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Niezwykłe zapotrzebowanie względnione będą: arytmetyka Okręgowym Szpital

siły: nnuczyoieląkię„ które handlowa,
z roku na rółi b~zle si~ ponaeneji.

na

zwł~kszało, wsliazliJe na ltod
nieo:anoś6 uruchomienia w Ł~
Pa~ kdnt ·~ -,O a. d"I dli d~ugiej talciej uczeln~.
.
:am.1an _f~ o prz11mowan10 o
· 1
~eJlll~JrJlHłt Il• -'iursa W,JłSf.fJ
(ą. 4 1 tł-ty} uczonto, prz1czem
nzrracllone ~yło, ił .Jesłito ~oł
f;
wrót do_ dawtae~o systemu koftdukao1i. ztmechane o rok
temu.
Pdwod)' zaieehania. k~edu·

u.11-

zmtas
• a•I OllO1·IC.

aoU ~dano we vmm1anc~
led~ śeiśl , dle~ego też u7

O G6rnJ' Sf19alc.
Tuteiszi Komi fet pleb\-

buchalterja, _kores·
i geógrafa han-

d\owa.

Wykłady zaczoą si~ w

nle<\~lałe.lc, '1f!ia

t>O-

i

1

111o.t-.

u łrC)ni

,„.

taeli wybrakowaąych ko n i go. Oh;ydwa widowiska
wo)skowycłi, przeznaozon1ch prHdzfł specjalne konferene)e.

na przyszłość. .

.

Gel'}y n lt~~s~
'{t{.,

nled~i~lt 'PQ p:>~. ~

qo<\z.

s po cen1nch pópulal"n,tcłi „Zł&

ta Czaszkali z p. Brokowsklm
na czele.
1: •

Wia~z rem zaś Cl godz:. 8 po

raz pl!_rws~ :w. Hl o~s~daie
.Papię~wy jochanek" ł.· S11a·

Pierota ~a p.
Zakrz.ytieka).
magistratu. nie ~!ltrostezy~ si~
W ponleasfał~k JS i w śro.
o fo ~by. w;vbo~e DJ'praw!ó·. dQ 20 po ee adh znitonych
.Ą. cza~ }eet ~1~Ik1, gdy me· „ZłQl& Gzaą1\fei J. Sło~'ekie·
pogody lflsłenna JUt s~ za pa.· g~. fe.łne. JU'óby z; le~-k.l«:J.. o~y·
se'?l. Wted.v roboty orukar- gn~a~ne~, l'Ogodne} kome_dlJ Siei·
sk1e pó;dą niesporo.
s~1e1 B.. Katerwy .Urw.1s pod
k
i
ąt, er 1
Al.
1
1

niawskie~

Chorobwn::: !:':~~~ •rte

Zelwerowicza dos1~gall\. koiica.
Rolf2 tylulową wykona młode
za czas od ą do 9 poź lzier. utalento Dł aktorl;(a p. Jar·
nika 192q r.

łja dur (tyfus) Iamisty, z,.
chorowań 21
tem męt·
czyzn 1, kobiet 1, ohrześC·
jan 1, ty~ów 1. ~~mów I.

JOWSJa.

e

G I B Ł O A.
!'{a dur tyfu'I) brzuszny, W
'
i .
zao.borowań us, 'Y tem m~t·
arszawa, d. 15plt lil.~l'. t92l.
czyzn 24 . kobiet 34 cbrześ- Ruble oar. a 100
302 a 5
etan 37, tydtJw 11 , (ZQ~nów 12 ). Ruble dum kie 250
66·56 25
Na czerwonkę, :r.achorownń Rqble oar.a 500 295·~0.5-302.15(}
,
4 w tem · m~żczv n 2, lrnbi~t Rąbie dums.kie a t()JQ ą1t51·7'f
żydów 2, Q~lai:r ~t. .Zi. •
240·26;'>
2, chrześojan 2,
zgonów-.
Mafkl :rn~m. t~O . · S8"f.41 f1
·Na płonic~zachorowań 56 , Kor,ony austr1ack1e
es-n·
W tem mężcr:.v~n 21 , kobie~ 36, Qg\t\r. kan"
·
210-:225
chr7.eściaą a::i, tydów 26 , (z,.,.0 • Franki trany.
n 75·18. 75
nów l4).
Fr ll'i ~etr.
18.6)-19.50
Na bł<lni~g zachorowa(i n. Franki szwaje.
43 45
w tem mqzc~y7.n 6, kobiet 5, Fuatv zterl. .
925-~Sfi
~hr~es 3 . 7, tydów, 4, (z~o- Koróliy czeskie .
-.nów S).
Tf orony 111wed~k1e
ł>S 55
Na zapaleni~ opon mózgo- K9r:ąny duóęk·l
~-®.·42
w~o:ij ~Qhornwań 1, ~ .tem No 'f.ęsJ{'ę
.
40, ~Q-42
m"t zyzo 1, ltobiet -.~łirześoi L~J.e rumu~skte
4- 75-5.25
lan t, tydów -, zgonów l.
JJ1ry ~łO~lna
10.75•11.25
Na rÓtę, zachorowań a, w Mar.lrl linsltle
.
-.teru mętcz:vzn 1, Jiobiet 2, iklreny holeodersk1e
Sł-87
chrześc}ąn 8, tydów -, z~o· Bank Handlowy w
nó
Waraz11 e .
i~~
Na Jaglic.,_ .za9horowąń 6, B~n\: kup1ee l
ttro m~to~yzn 1. kobiet 4,
ŁMzki .
8ł0·900
ehrŻ~śejan 8, ~ydów 2; ' zgo- · :Bor.kowskt
la00~900·1800
nów -.
'
· Lllpo_p
7000·617lS-69llO
Na odr~ zachqrowa~ 1. 'w Ru~fd
.
fi260-ł80CMOOJ
t.em mętou~n -, kobiet l, $ta,ra.Ahovnoe
17689·1.'IQOe
chrześci)ari t, tydów-, zgo· arszaw~kj~ Tow. ,
nów -. .
fab • ~Qkfll T600-'1876·HM
Na malari~ zach~rowań 1, 1'l
rc1t
11200·1800-10000
9~· 9 4:b0- 9 soo
teni n ~tczyżn-, kobiet tł Zyr rc;}óW"'
chrześc Jan i, żydów -. zsr ..l. F'rrłe1 ·
• ,
l8SO
nów•-i-.
·
'i
Uank Zae~odn1
. 1700-1726
Na grutlicę było zgonów 18 Br11oł~ JalłłtrowSCJ !lot?·H60
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"eatr. ' muzyka "'t szt k29'

i tryk taty oraz kilka ~omów. lit .
Fakty te świadcz~ o wie1.kie1

~ywotno~ci stowarzy::1zema i
roku·t\ mu 11n7lepsz nndzif>'e

Wiecz. o godz. s powtórse

~ i. r·r~ -µI. Ś\V•. Jer~ego JO. nie urąez:.stego wieczoru ku
odbędzie si~ spr;i;edd z llcy- czci Hetmana -St. Zółkiew.,,k_\e·

18 b. m., o .n~ rzeź. ·
gQdz. 1-eJ wtecz. w lokl\1-U
z .
•
Hkoły powszechn111 przy ut
uh~y ~z .ełn~J.
Sienkiewicza róg Ewangielic- o) W w1ellue1 i.ełasce u
klej. Wstęp maJą dawne stu· s~kc)i. brulr:irskie} znajduie
chaezki i nowozgłaszająee się. ine uh~a D11tef!l@.
2japisy przyjmowane będą je- . .Po~1mo, 1~ 1e$ZO~e :r. lata
szcze ty1k(I w biet11eylA tygo· .tezdoH\ na ubcy teJ 1e::;t w o ·
dniu podczas wykłodó.w.
.kropnym stanie, tednald:e do.
...,
tychczas seko1a brukarska

c)
Do •tudeat•w·~ołnlerz„.
W&'19JDY ~a. obo•lfłllOk 8":6J scytowv dla Sląska Górne~o
(-) Ligą. Akaderąiok& Obroz~zn•ozyt.. J! koec\~kacrn~iqle· otrz.vmał z gló~ne~o ~arządu ny' Pa~stwa :uprasza w aal1ono ~ .klasa?li nitszyoh ze o~óh~łk z mrpnn n,łemem, i~ sz:ym eiag~ l<ole~ów-okademi·
względu. na to.
termm plebiscytu na Sląs~u ków w.oial.rnwych U~.2& ni wyt·
l>:'łe. Jest ~a form~ wycho- Górnym moż, :nątltąpić w ~le• sz.yeh warsiawskich 0 zgłowania trudną~ skomtihkowaną, dłurzirn czs~i& i dla e«O pole- s~enie s yeh p1'7.VO?.i ł1.1w stubędf\Cł\ dopi&ro . w stadmm ca się do dni~ ...o pa~dzierni-:- ł~ch, Jak 'równ.e~ wszelkich
eksperymento!V~n1a; .
ka ukończyć wszelk'.le rejestra- zmian w przydąlał11ch z padaD);e- w dzisiejs.,.yeh inld• cje Gor .• ośl~zalrów i l>fZY~Qo- nietn w mir\rf2 motności liczby
nyeb .-e:nrun~ach t\ła prowa: towaó '!szys~kich . I ws:t1yStlro poczty lli1lowej do Sekretar ~·
ilzenia s~Jtoln1Ctwa naldy ra dlą g!o~owama potrr,ebne.
tu Ligi U 1iwersytetu, Bratnta
oze1 od !J!eWypróbowanycb dp·
Wedlę ostatnich WJ ja~niań Pomoc, Warszawa.
stąte~ZBl~ wetqd wychowan!a prawo do głow, pns ada1ą G1~r.
na raz' W!lłlrz.yqiywa6 ~lę;
nQ~l~z~cy. uro.dzeni na Gór· o reie•tt-:10-:!: 6 !~ 2•'• 11 •·
. 8) te ~ow~ta.wało w tym cza· n~m Sl~qu, luh tet e\, którzy
.
s1e. Semrna~Jum . cz~sto r.te-p· poprzednio tam ?Jątnie$z}ihyali
k~ Wsku~eJt .hcznyeh zgło!kie ~ pohl\łu Łodzi-w Zg1e· Jecz przez władze .niemieckłfl S'.{:en
WCll:\gmą<fle do ~ej~·
, ł'zn;
.
. zo„f li J"ydalę.nj.
stru danu Cyw1J~ego dz1ee1,
4) ie w~esz~1e dawała s1~
Do od1ania głosu .konieczne urodzonych z małt.er'lstw nie.
odczu~·nć 1 da.le po_trzeba wy· !-lą następuJąee d 9 wody oso~i· n!lletąo.vch do tad!lego prawk:wa!J~ikowany~h sił nauozy- ste: !)aszµort; dla urodzonych nte uznanego •koś~JO a łub sto·
c1elskrnh m~s.k1ch. wob~c n~- przeQ. ro.kiem 1874 me~r.vl(Ą warz~szen~łl re li qne~o, nrzeogół przewng1 w szko~n1ctw1e urodzenia (Gehurtsurkunde}, w?dn czący Ur.zr.qu Stanu C.v·:
110;.,·szeohnei:µ, nauczycielek.
ala urodz. zaś po tymte ro.~u w.:lnego prł!zydent \{te1,·sk1
Z::id.nych „smutnych re~ul świadectwo chrziQ (;.r&ufschein z~róoif się do . władz w spratatów Jr.~edtrkaeji ~ Srm!n~· Dl~ kobi~t 7 aqiętn;rch, uro w1_e prowadzema sp~cJal_nego
r1um Die było, Jeśli ponn!11e dzonyoh przed 1S74 r. potrz~- re1es~u dla \vspommsneJ ka·
SH} lJewne ~ nawe~ powazne bne bgdaie nadto świadectwo łe~orll osób. Po<.lcbne re e.
Ql.-a~i w teł uazel!11-J{-0,~pr~~- ślubu cTrauschetn) i dla .uro- str,v prownd:1,?ne są prze:;
żeme f.Vl!Ql'll! .zamedban1e s-x- dzon.vcłi-po roku powytsiym starostwa po~li\to,wę b. zą ostematycznosc1 " wy~ł!ldt\ch, metryk& · ~łubu (.Heiratsurkun ru aµs~r)acln~go. W. . memo·
~z~r;o_ przy ~yną ~ył ~oprze- de)r
.•
. r111le t~m .prez~ d· nt Z•lznac-zył,
c.iu .k.1er wmk ~.flT\Vnar)um, w
Oprócz po,stszy,ch papie· te be71wyzn3.~1o~·cy Prid t.vm
J ~drn 1918 __ mmm„ty a ·fi
ii rów osobistych, 1rntdy glo ·u-; wzgfę~em wrnm by~ traHon:eud :Jno~c, a .!lawet za_ na- Ja.e.v obOwiązany, jest 1)rzei:i- w.an~ J&ko dysyden~i. meno•
clui„ cJa natur;r fmansow:e.) od- stawić dwa ew.emplarze fotO· mśo1,. staroobrzędo:w: . y, to t~ż
1l,ny pod Sfld przez ,ówc?.!51- grafji, opatrzon~ włfłsnor~cz- ql~ nich winny b;,:6 przew1nr.go Ilrez,ydenta p. S.1rnlsk1e· nym podpiseiq.
' _
~
dz1a~e stosow~e re1e.stry.
'..\'i.i.
·--' • k ~ d k ••
Dla pracodawoów.zatrudnia· Polazczenie pPzemJtiłu Łóllz
Prz.V rn1~enrg oe u &OJl Jacycb Górno Iązaków, zaleca
kle •
•.
r:a k~rsach początko~1c~ u· ł'iq n~ e~as t>lebiscytu twoi k) Dnla ~3 p ździerni1<a. Qd·
~nnno ~a stos~wnę zac:hować nienie ich. •d T.aj~ na 7 dni będzie sil} urociis~e {'Oświ~I~ l!a kursaeh. w1iszycb. J ~rzy- przed ter.QJ.in~ni. · z zacho·. a~ cenie ztandAru: \ow. Polięc1e W roku bletąc~~ kit~ 0.: niem dla ni~h· 11a:rob.k-Ow za skich Kupców i Przemys!ąwi1astu now~oh uc~eme na kur- ten czas.
ców Cbrześ~. przy ul. Piotr·
r:.=y 3-ci. 4 I-ty .}ł'st zupe~oie
G~rnóSiązaoy, nie -posiada1ą kowskieJ 118
zw1edzęnie
;,godna . i usad.ą ustalon4 w cy funduszów dla skompleto- prząz ~aoroszonych gośoi fa.
.
wania wszysłkieh dowodów i bryki .Tkanina•.
r it·u ubiegłym.
Słu~~e~ld rzyJ_mowane by• fot9graUI, winni natyeh mia t Stowuzys7.enie, na którego
ły n'°;m~e~~
lne. przycz~tti 7.głoslć siq do tutejszego ko- czele zna1du e sł p. Nowo·
jc::~nak z1:1rezerwowano .~dal witetu: Plebli!CJiow-ego przy sieląld rozwiia się Dl.\ sposób
m:ers~tó la f+':h . ~ell\d lll~??i~- ul. .Przejazd 4 (pforwsze pi~· iście amerykailski. ~ prze.i.
~t~w• .K rZY, l' ą"'\p1 I o arnm,- tro), ~~to ud2ielQna im b~- ciągu krótkiego PtaSll. zorga.J··:ko oqbotnrcy. a .którzy \YQ· dzie lrszelka pomoo i ' porada. nizowano bani\, zakupjono 'fabec rozk· Z\L. aotyczącego UC~·
.
\1ryk~ wyrob'ów bawełnianych
ni~w sikół srednich,_ ~ na1.....,dla ~aiewcząt„
'hliłszym zape:*ne c~as1e po• (-) Kursy w1eozorowe dla
~róc~ do nauki
dziewcząt, prowadzone w U·
Obe~łJj~ Seminariµm lic,-.y biegłyUJ. roku priez Zwit\zek
około 1100 jłiUcp'°zó"!' ł zb Kobi~t P'olskicli, zost~ły w ro·
'Względu na brak pomieszcze ku liiet~cym przekształcone
nia · k~j ił-0ści ff.łl
:OP .JJB. kurav- ~~ew
nlł ktń.
przyf~ 11& ..rbfe n1~ fyło6y rych opróoz poprzettnio wy•

października.

·reatr Mfei_a-i ·

.ó;deLn 3 18
,
·
Dzi~iai o gQą_z. 4 ko pot•. dla Ml\rj1urna Dem1ka Jan katt
młodz1e~y 1Jr7.emńwt gen1usz składa !G Uk. na OIVWODI
•

. ~icy_tac a kona. .
.
Słown.eki~!!O u· ii. obrn7.owym . X ·yt.
W dn111 rn-go pażdz1ernrna fragmencie dramatyc!lnyn'l J:>.
.ldACl~b „_1!f3e4miotów • łl•~l9!p._~.,._,gojb. _.J.O..ł'•B9~•"'"'t..„lłoiaJlaags~~:.
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a.ao

wiecz. Pożegnalny program artystów pierwszego zespołu.
Gościnne występy art. kom. M. Wojtaszka 16 produkcji solowych wyko·
_ ·
nają: Lola Petroni, Z Bonecka, Winiarska, Zaleska, Redenov.iie, liiiput Kam i ńskr, Bodo, Ciesielscy. Bazim i tnnJ
Gniazdo apaszów: Wielki sketch baletowy i śpiewny układu p. Ciesielskiego, udział blorą całkowJty zespól
rtystek I artystow baletu. Kasa Otwarta od 11-ej do 2 l od 4 po poł. U WAGA: Od 15 gośl'inne występy teatru artystyczno-lit.
.Bagatela•
pod dyr. P. Tarłowskieao.

CAL

I jutro g.
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DRUKARNIA

,,Kur·era

Łódzkiego''

PRZYJMUJE ZliMOWI NIA NA WSZELKIEGO RODZAJU·

DRUKI PO CE ACH
Zarząd

i Tow.

O g I o ·s z e n i e.

w

Jak stwierdzono, pewna liczba psów

października 1920 r.
M:;,,gfsłral miasta

dnia 15

w.in ~1-

1)

gających

Import - Ty ~ oni
HEINEBEflG,
MEYER& Go.
Tel. adr. Tabacos

nGdalisk,

płacę

5) Wolne wnioski.

Zarząd usilnie
opłacie składek o

w
Ogólnego Zebrania.

złot •• •

srebro
BRYLANTY, garde

robę, bieliznę, kapy
~i luszowe, oraz sza•
le czarne. Pro!!z ę si <;
rirzelrooe~. Zachodnia

32 pOpti!8CIOa

nr.

.cyna l p. m 13.

Oli ·

·

L. MILICH

Ankersclhmiedegas. 14
telef. 815.

1:1

„„„......

„„„„„„„„„„lml„ ·~

Potrzeb Ili

mularze, cieś~ e, robotn~cy oraz chłopcy
do pomocy przy robotach budowlanych,
zgłaszać się w godzinach od ę'::ej do 5
po południu,

,

prcsi pp. członków, zalegających
uregulowanie takowych do dnia

Składki członkowskie

ceoy,

nailepsze

dziennym:
Odczytanie nowozatwierdzonej ustawy.
Sprawozdanie z działalno§ci.
Wybory nowego Zarządu.
Zatwierdzenie wykreślenia członków zale·
w opłacie składek członkowskich wyżej 4

mies i ęcy.

Lodzi.

za

następującym porządkiem

2)
3)
4)

TYTONIE' KUPUJĘ
1!te H grirnlczne g11h1n\I tytoni d" w no f1u cy•
gar, papierosów I tabaki.
Składy w Poznaniu i Edkuhnen

Łódzkiego

rtadzwyczajne Ogólne Zebranie
z

„„„„„„ml!'„...„ ...„„„„„„„„...„„........

Foleoamy ~ e: wsze na s k l etł z l 11 (1 ranzvt)

Resursy Rzemieślniczei
Rzemieślniczego Okręgu

niniejszym zaprasza swych członków na mające się
odbyć w niedzielę dnia 17 pa:tdziernika r. b. o godz
10 rano w lokalu Kilińskiego nr. 117

obrębie

miasta Łodzi nie została jeszcze zgłoszona do podatku
na rok biezący. Wobec tego na zasadzie § 8 statutu o
podatku od psów wzywa się właścicieli riomów lub ich
zastępców, by w ciągu 2 eh tygodni od daty niniej szego ogłoszenia zawiadomiii Oddz i ał Podatkowy Magi·
stratu m. "Łodzi (Plac Wolności nr. 2 , lewa oficyna, I-e
piętro , pokój 5) o wszystkich nie Lgloszonych dotychczas
psach, należących do mieszkańców ich posesji,
Niewykonanie niniejszego pocląqn!e za sobą od ·
powledzialność prawną podług · art. 1 38 kodeksu karneg?.
Łódź ,

PRZYSTĘPNYCH

przyjmuje biuro Resursy
codziennie od godziny 9 rano do 2 popołudniu i od
godz. 5 do 8 wieczorem, w dniu Ogólnego Zebrania
zaś przy wejściu na salę ,
(,zfonkowie, którzy zalegają w opłacie składek
i nie uregulują takowych do dnia 17 października r.
b. będą uważani za wybyłych z liczby członków Towarzystwa i nie będą mieli prawa wstępu na • Ogół·
ne Zebranie.
Wobec nadzwyczajnie ważnycb spraw ogólno·
rzemieślniczy ch o jaknajlkmiejsze i punktualne przybycie prosi

Tow.
Resursa Rzemie„nicza
i Tow. Rzemieślniczego Okr. ł.ódzkiego.

--------r~ -

Kooperatywy
,.,Rzemieślnik
Polski"
za.,.ząd

ni1;1iejszym zaprasza swych członków-udziałowców na

riadzwyczajne Ogólne Zebranie

Dzielna nr. 1

f

8

. lak ład

AW11~r&.

~

odbyć się mające

w niedzielę dnia 17 pa ź dziernika
b. o godz. 12 w południe w lokalu Resursy Rze·
mieślniczej, ul. Kilińskiego nr. 117 z następującym
porządkiem dziennym:
1) Sprawozdanie z działalno§ci.
2) Przyłączenie Kooperatywy do Towarzyshva
Rzemieślniczego „Resursa"'.
O liczne i punktualne przybycie Jl.rosi
Zarząd.

„„„„„„„„„...„„„...
z

biur0wą praktyką

Zgłoszenia

S.

przyjmuje
Biel~fiski

potrzebny (na).

Dom Handlowy
i S-ka

AL Kościuszki nr. 1.7 (od 4-ej
po połud n iu)

do 6 ·ej
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•

Z P ary:la
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Z powodu

śpiewu

nnucn· c ' e:k :i

solowego i gry for•
tepianowej 1•r?. " ll o·
wu d ,: ih eie ua ul
th"·
Anny nr ::1 m 4. Zastae
mo~na od 11-1:1 pop. i
u t 8 wieoz.

Papier
księgi buchalter.vjne
kopiały, całe archiwa,

gazety, tygodniki,
kat 1ą ilość kupu ~;
pos,yłamy po odbiór.

Lubka
Sienkiewicza 20,m.16
ost. wejs. parter.

wyjazdu

ROS&iifaC~ja
rr„.v hoteln WJallomośd
w artmlnlstrac

f

,Kurjerlł

Lórl zlrie<>n"

Ur,fal1K~ ~Kus10w1cz
ul. Andrze.Ja 11.

Choroby skórne i "łłeoe·
ryczne gOd~iny przyJę·
od 9 - 11 i 01ł 5 do 7
pl1 ł " · "

zużyty,

.~

Buchalter (ka)

Oołvczno

rurgi&zny.

nadeszly1 PA•
E~
SY RUPTURO·~
WE, c:ale SKU .
~ RZA~E i GUMOWE,BouCD ges orygLwaBne z fabryk
.H. Vergne a G. ąonlsse•
f)

r

„„„

mahoniowa, szafa,
łóżko, biurko i krze
sla do sprzedania

! ltaŻimierz
Roszak I
óDź,
łeLZ3-ł4 I

Zarząd

·

T~a I~u

••••••••••••••••

P~n1A "' -~

Ur. U~tKrnwicz
Or·lynator Szpitala
Mie7 ski ego dla cho·_
rób skór nych i weneryoznyoh..
ul Piotrkowska 50
rt Il- 11 t od 4,.-1 p~
920 r. w. U. '.6f.óili.

-------------...----...--~....------------.-..------·----- -~---------------------------ul. Kilifisklego nr. 79.

Ottłoszenia

JCurmo

arobne

1 sprzea1ż

P. alts
u

damskie ,

męs k ie, pa
n 1eń1 1 r1e 1-ehto J i ę iH
od

mk. f.OJ Ubraoi11 męs•
:u~ od l'h. 1650 f wy8ej
' ·i.1..-c one• od Mk: . 200. O
i 11 w'e spodnie. koszule
' .!<>.S"<O ny,spć!l o l..:i1d dsm
-„ te bie liz na. d ep ła , to•1.•a ry lokc!o.we , s wltrr
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~ 11 11 ;s-1 11ó

l.',en1e1 "
11\! "h m uerilltów,

N a. J t1uis~e zródlo! Naj
wtęks1v wybór! Sypi a!,
nie, jadał nie. ~a.bi o e ty
kuchnie .- pojedyńc z e, sza
fy, biurka, s toły łóżka ,
krzesła. oto many l sze ·
slągl do spanin oru ma

ł•raoe po!eoa: Chrześc!.
l•r1ska Składn i e11 mebll

pod ffrmą

ł '"1'" ~ JIOWQdu lilm !s:a
1atere•u• .Raa01109118
ll(wła&toweJtlego 12 • -
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.larmaPk

ł:.6dzłd•

nr. 44

Piotrliowsk:a
pierwsze pi ę tro

1ront.

IMlll"to

"hae1mp 1 ć,

sprzedać
dom, will ę mafąte1r !.iem
alei, t t p. · niech e ię
l!gł oąl. Dom Komi sowy
'l'as zyokl„ Plotrko\1Bka 90
11ejestra.eJa bezpla\ne.
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v

liaZyj· llie skór
waHma
za

u 4 t ysiąoe do sprze
danl& ła mie torba pod ró&oa l futr<> Jlsy. Ale je
Kośclu11.1ki $6 m. 4 gd
S popoi;
ft!l

X1'4Utot o4eowteilli&1ii&onrl.d fiedler.
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Meble
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Biuro nau•
:.i ".'1. 1Wczycieiskie
Adamowiczowej,
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Pio lr KO W<1t< a or. 91 pole ·
ea. (iy_p l omow aną nauczy

· oJ eltę.
lde~m

Jęiyka

At1uszerlra

Ma~:.

Kab lcl!:a przyJmuje Piotr·
Jcowska 199.
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1-.. 0 tnte!lgentna
I Jui przyjmie po·

sadę lako
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