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CEMJ\ PRl!KU1lBRATY;
w tod1l mies ican1e mt. eo.- twaralnie mt. 180, -. dla rohotnitdw mie-1ięcznłe mk. SJZa odnouenle do domu dopłaca sł,
mlesieeznie mk. ~ -.
Na prowfnc1i miesi~nie mk iO,-.

2wYl'll!•J••• mt. 8.T!l 111 włeraz .,.

tltOWJ Jednołamowy (str. 7 łam6w)
Dre„ne1 80 fen. za wyraz, naj·
mnłei. rok. 6.-.
Dl1t poazukujj\cyclt
pracv 41> fen. za wyru;. Nade łan•
przed tekstem mk. 11}. - w t ek~eie

kwartalnie mk, 210. -.

mk, 12.- po tel<scie mt 6 - zawłenr

la oranie. mtal~anle marek ~

••••„-190J•llPO&T•

3 marki.

Rłdattor pnyJmufe linteresari* Gd

ROK D'W'0 DZIESTY .P IER VVSZ Y.

todzhl1 3 do ł popołudniu.
Sekntarfat o.;;tf od gOC11rn, I

do -4 i od 1odzlny 6 do 7 w1ec1t

Rekoplsdw r~a nie zwraca. ·
.
ltiaownik administracji przyjmuje Od
godziny 5 do 6 popołudniu.

-

(.

Numer

3 marki

pojedyńczy

J)etltowy iednotamowy (itr. 5 łamów.)
łlekr•"onll mk. 3.75 za wiersz 1'ł
titowy (1lrona li łam6w). Komu11I•
Ir•~ mk. s.00 1• wiersz.
Zamlei•onwe.
Zwyozaine.mk. 4 50,d„o'»n• 80fen
11•deała11e przed tel<stem mt.12, w łłkscie mk,15,-.za tekstem mit. 7,50
ekroloai mk. 6,-.
z.,„.nloz'lle.
lOOS drote1 od zamieiacowych.
Z8 terminowy druk Oll:loszet'I, komu.·
nłkatów i ofiar administracja nlei
.
odpowiada.

Redakcla I administracla Zachodnia 37, skrzynka P1l'Ct:IOrNJ! 132 - Tal.e lan 229.

Fllla admlnistractl Piotrkowska 123„
Na f&sadzie uchwał ZJazdu Zwi~zku PrHy Prowine ' or,~hef, wszystkie

komunikaty. instytuoji pi-ywatnyoh i

społeoznrch

podlegaią opłacie.

Teatr l?olsl(i
Pod Dyr ekcJ'ł Al. Zel'!l'er•wioae •

(4 0 I0

a sftty" prologiem
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n'bP•ot l'IO~a 1

e-d1111"'11 nie wylatoz•J„c niedal•ł
ril "o"~ 9 11(1 ~,,, ~ni nn ... 11 pnnll' 0 • v.. Y' •'r> 1 1v !I „ • ·•·e
w Handlowo•Przem7ełowem Towarzyatwle WzaJem•
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I nie wolno zapominać leszcze o 1ednem: te wasni0t M·
PZe, nas~ bezład wewn11trzny
odstrasza od nas m1esz1,ań<'ÓW dzielnic, świeto do Polski
· ·' ?ivłąc2nnyoh; te nienawidzi
n s za to Poznsńskie, niflOl\•
widzi Pomonf", którego ludność CZfJstolcro6 nled wuznaez•

~romi•6,

••• Polski
wmamy do
,· ę wewn~trz .kra1u dzle 1ep gdy dawnych bł~dów naszych.
nt. łl11a 117 o ~·c t t"d • nfo
nać nica go ł' w d od wie~
„dmłni.E1trae1~ne Wf'! w~zy::-t· eznyeh ple ~npomniellśmy. Bo
kieh gałfJr.iach naszego tyei& ot•) grzęimemy deleJ w bierpaństwo\\e~o. w„lki partyme nośo1 i .kwietyzmie, jakgdyby
" "pływy i wł" dz~,. h~zmyśł· łut nic nam nfe gr · ziło.
ność 1nyw6dców 1 bternoś6
.A-co p-otsz1t - rozpoezyna·
ogółu, - zadaweó sobie trze· my na całei linji bój, wojnę
~a co chwila pytanie gorzkie· domo·N~, beiltrWAW3i wprn.w1 bolesM.
dzi~, ale tl"m nie mnie1 groź
- Dokf:\d m.f idziemy 'l
ną i skutki stras~ne dła przy.
Azalit bohaterstwo armji na- szłośoi narodu mie6 w komieszej. n~ f.ronoie, zdumJ.ewaiące kweno_jł mogącą...
·
wys1łk1 naHepszyeh synów Przeczytajmy, oo 'Piszą o na~
0Jozyzny - bm we krwi f)ła· szem bezrobociu kolejowem i
•i~cych si~- cudzej i swo}e1, Q proiektowanvm strajku pounicesh ić ohc„my prz~z głu- wszeehnym pod hasłem .Precz
pot~ nasz~. podło~ó i meudol~ z Senatem• ~azety niemieckie,
noś6 T
.
a szczej?6Jme wydawane na
Podczas .zwycięskiego l>O· obsznrze Sląska ~órnego; pi:ze
o~odu 1?8 Kilów, skoro tylko ezytai~y, 1ak c1esz1ti się 01, z
n1ebezp1eozet\stwo
. odsunfQte którymi wkrótce stoezyt btr
zostało
od Lwowa ł centrum dziemy musieli walk~ o b<>o
Polski, zacz„lfśmy walk~ we- gactwa górnośląskie i o półtownętrzn~, przetargi partyjne, ra mU)ona. osiadłych na S)ąrozbijanie ~yeia gospodar.oze: sko Polaków. . .
go ~rzez au~głe bezroboo1a 1
W tedy zrotum1emy dokład·
~arzor e się kła~.
• nie, .laką stnszną. brod da1ea. ~lf~my si_, egoistyozne~1 my do rl\k Niemcom, tym wro·
tprawamf t~łądlca i kłeszem, gom naszym najzaciętszym, a
a zapomniehśmy o tem, te .1ak znakomicie wytrąoamy 8 0.
tam, gdifeś na rub~enaoh pra· bie sami atuty, które mogły~
wJe Europy, zaohw1a6 sił) przez by zapewnf6 nam zdobycie
to mote mur naszych obroJ\· Górnego Sląska.
·
c4Sw. Dielioznyoh.
Nie mówi'} 1ut o tem, co
.I trzeba było ał tragedji d1a katdego • zdrowo i uczciwielkie}: zała~anła si~ ducha wie myślącego obywatela Po Iw tołni.erzu; 1 trzeba było po„ ski po infto być samo · prz z

1

Chodu ~O]Szewlków do samych

P.rzedmie~ć.Warszawy, abyśmy
~Jt zbudzdi, ab1Amy prze1rze.
h na oczy J pob\czyłi .a!~ w
gromad„ jednit, 1eapohh w

Sifl

zroz11miałe,

lt

wie~zne

strajkowanie rozbiJa nasze ty
oie gospodarcze, it katdy dzień
bezrobocia st11.j e si~ przy6z.v·
nt, strat mnterjaln:vob, które
.naród dla odparcia 'zakusów na dziesiątki miljonów musz!\

noga.
L
.Ale maloś6 na&z brak l>?Zew1d1wania rozumnego okupi„
. Jii§my drogo: niepotrzebnie
pr~el&Dt\ krwlll. tyst~y młodz1ety -polskiej 1 ułra~ War.
njf i. M zurów_
Dzish1J znowu jeetedmy trum·
fatorami na froncie, a w1nlku
z•ycJt;stw nas?.ych zawłeram1
ze w~chodem JO.k6' honorowy,
:.Jtce1 nawet ..._ bo Jrerz7st117
41

1

j

Polakł.

B~owu 1J

ehwU- q, ld1d7
lla ni bie

Unf•lszy błysn~ł

bJ6 liczone

Ale podl~reślit cltc~, te to

rozbiła

równiet nasze t eie

pa:Jlstwowe, bQdąoe wsz1tl/do ·
pJero w zaozj\tku. Bo rzad
nasz i jego ekspozytury. ma.·
Jllo eil\gle eto czynienia z fet··

mentem strajkowym i gmoszone tego fermentu fale u ·
mfelsoawiać. nie mogił wy·
ezkała6 efę " dzieł• budo·
W1Jfctwa paitstwowege i nie
mog- ubra~ •I• 1vst1mdJH·
nie do grunte\vama podwalin
administra~łi naszt'J.

f\11)

18 X po oenacb.

zntł,

„Złota Czaszka"
trag tlum. w 6 obr. J Slowaoklego.

J S:>:anlaws'.d

nie zaznac~ała chęe sw,;in, po· p:itrzy na wewH~trzne tycie
wrotu 1111. łono Hzee:zy niemie- nasze, na rozkład nasz od n·
c1<iei, połi\ezenia się 71nowu z :glych podwalin, na walk~ bez·
t.j mi, eo ~yaez up!tdli moratnie myślną, w któret demagogia
i wierZl\CY jedynie w sił~ pię- nalobrzydliwsza
dominu;ącą
ści - umie.Ją hyĆ gospodarni odgrywa rol~, ciśnie si~ na
i pracowici„.
usta pytanie:
Gdy się łflk bt>.;,, znślepienia - Dok~d idziesz, PolskoV
a !e i z my · 1ą o przyszłości Azalit 'nie .ku przepaści 11

.Quo·vadis, Polonia·? .
Gdym~ rozmy~la ~m

kochanek"

„P;: p~erowy

Uzh•l111A 18. -

M

Pontto•irlołei(

Wieczór n f!• S

.

:

Arm1a J~l~ta i~n ~~ J~l~~l~Illa
,,.,,

•

W R ZAWA, 16 paźdz1ern1~a. teł. wt.) - Eotewski sztab generalny ogła„
sza, że wojska łotewskie zajmują stacje kolejowe na Litwie od Libawy do

Dźwińska.

Jednocześnie sygnalizuj~. że wojska łotewskie obsadziły lłłuksztę (w pobi'· D, ·, k )
· · ·
izu zw!ns a • .
.
. .
.
.
.
~01ska polskie ?bsad~1ły Sw1ę?1a~y 1 dązą ku półno<?y, by wejść w bezpośredni kontakt z WOJSkam1 łotewsk1em1.
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WROCLAW, 18 października (PAT}. Wied. BK. Wedł11g wiadomości
ze źr.Sdeł englelakich Rada Naiwy:isza w Paryżu postanowiła odroczyć

plebiscyt na Górnym Sląsku aż do wiosny ponieważ tecltnicznie nie
·

J••t możliwe woa:einiejaze jego przeprowadzenie.

_ _ _ _..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..__ _ _ _ _ _ _ _ _ __

,

oI ka obs a1e• przy prawacul. SWOIC• h uO .,.1•1
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ł

~
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WARSZAWA 16 października (tel. wł.) Jk
'· ·
·

k

Przewodniczący woj·
•

• owe
omlsJI alJancklej Jard1!'ler złot1ł wizytę min. spraw. zagr.
Sapleie, Interpelując o stanowisko, Jakie zajęła Polska w sprawie
litewskiej„ Min. Sapieha udzielił wyjaśnieA, które były Identyczne
z expos6 premJera ·na czwartkowem posiedzeniu Sejmu.

5 p ra. ,
.
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Tutejsze pisma donosza z Kowna: Litewska .A.·
geno1a Telegraficzna donosi. te lcorni!!ja 'kontrolu'1tioa· Li~ri Narodów vozostawiła ?Z(\dGwi
litewekiema do uz~ania załatwienie sprawy wileńskie1 bl',dt to ~~ogi\ orętną, hl\dt tet po·
ko1ową. Przewodme?.l\01 l<orifis ;i kontrolUląee) pn:yr~ekł uproeit; moe:i.rstwa enten~y e ud1Jelenie ~rodków celem umotliwienia ł~ezności pomiędi;r oddziałami Żełigow!kiego a ar•
tn11\ polskt\.
Gdańsk, 15 pntdziermka ·(PAT.)

\V.nruawa, 16 pdd~! ernika (PAT,)
edług infornu1ej i K wna, litewska agenel•
telegraficzna dowh;du ,e !i~ :>e rz~d itewski w odpowiedzi na ostn bis, not~ polskie~o Min.
~praw Zlłgr. ~ dnia 9 p 11tdziMnika zgo4ził si~ na dalsze rokowania w 1prurle pl'zedłutenia
JinH demarkaeyJne1 ort Bastum przez Oszmurny dfl Oran pod warunkiem jednakie, śe lZf\d
polski w.rtnsni całkowici• swóJ stoeąn&k do gen. Zeligowuiego, a ~ohika ~ole.ki• ni121wło
cznie wycofftn• zostinf\ z ob!zaru wlłeti!kieto. Wcbec powyt1111 mtormaeli htewiilde} A·
geneji ~1 1legrdiozn•1 n-at•&J etwierdzit, te rz~d po~ki w noole do tzl\du lit1w11ki•r<> '4&Wia·
i!omił go, te stawianie tego rodz~ju warunk6w jest niemet.łiP~ do -prayjQGia..
1
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Kowno, 15 l.•Aździernika.
'PA TJ Komunikat sztabu
litewskiego: Wczorai wojska
lote ws r. ie ber. vowiadomienia
dowó th:twa litewskiego obsaWARSZAWA, 16 października. (PAT.) - Komunikat sztabu generalnego wojsk
rl z iły dworzee koleiowy E~l e . polskich z dnia 16 b. m.:
Nit zn.pytanie odpow i edziało
łotewskie naozelne dowództwo,
Na północnem skrzydle oddziały nasze obsadzlły Krzywice l Dołhinów.
że czyn ten jest podyktowany
Poza.tern sytuacja bez zmiany.
wyłącznie względami str 3 teNaczelne dowództwo wojsk polskich, sztab generalny.
eiczn:vmi w 7.Wifl:r.ku z akcją
gen. ; ZeUgo ws 1d <>g-o. .

nols· {Ir m lluendnn I
i! w I'! oo.

]eit(q
u

li I

Warszawa. 16

października.

IP N l, 1 Wyd ział prasowy
Min. spraw zagr. komuniku1e:
Wskutek inwazji bolszewickie}
na Pomorza około 2l>OO PolaMw nrzeszło gran ie~ niemiec·ką. Inti:rnov.·ano jc t1 w Aris
w Prusach wschodnich, a po
:pewnym czasie przewieziono
do Muenden w Westfalii.
Kiedy uklady co do natyehmiastowerso ich zwolnieni 11 nie
doprowadziły do pomyślnego
wyn1"ku, losem i·nternowanych
za1>.ło s1· A
•·11· n1·st.
., z polecenia .1.•
spraw zagr. w Berlinie.
We wrześniu udał si~ do obozu Muenden sekretarz poselstwa, pan Kindląr, aby zbad_?.6 nadchodzące od internowanych skargi, wypłacić wo1skowym tołd, ri;zdzielić zapomogi i doręczyć polskiemu
komeni:lantowi obozu rozkaz

.(' ..k„ w groanie.
. "'
wa y bo1szewtc
łł

~e
Il

staje przeciw twierdzeniu, 1a.
kobybyło
odrzuranie
senatu zpue1.
Jud
iednoznnezne
„d.o .

łoj

z gramotnymi".

Poset Dubanow1ez

ośw i ad-

cza, M podniesiony prze'-! po
sła Buzka potlzi:\ł :reoublik TI<'
pa.rlamentin·ną i. Jadow~ iest
mylnv. W republice parła·
mentarne1 rz(\dodpowiei: ziatn:v
jest przed parlaruentelll i nn-r·
lament mo-że rzad obalić. Jes t:
to szozvt post~pu . Jeteli ,h.v
się rzuciło <lw'ł. - nazwiska .\V

wir agitac:i, tl) !łaraziłoby si r

obu kanrhrlH tów „na kalum.
uie, nad t,11. umotliwio:-lob 1
dostęp ngitnoii ~agta.nicz· :--"
a ostatecznie rozstrzygnło.v
przypadek.
'
W:vbór powinien się. odb.r·
WftĆ w warunknch ~pokąjnych.
Mówdc~a poiinosj f.llkźe mome~t
uaro owoś.}iow;r, ~ mia.nowi cie,-· ~e w ru,ie rozbicia si ~

Warszawa, 16 pnMziernik'a (PA'l.1} - Zebrany dotychczas prze::r, władze Wi>)skowe
materlał o ·postępowaniu b lszewików w Grodnie świadczy o ni~słyehanvch gwałt11.cb, iakj.c}l dopuszczaJi się bolszewicy w e7.asi~ olrnpaoji Oro•lna. Grodno było w r~ku bols,;e.
w1ków -przez przę~i~<.? 7 dni. Wa-Hu .~· Z.f;;mań miejscowej lndności w przecit~gu łl!lgo crsasu
w_ysłe:.? 10. 'Part ji nre<>ztowa_u~eh i zakł~dni«6w. }lierwszą partj~ 'fVy~ieziono dnia:~ ~iernma w Jfośc1 r ~ oRób, ostatnia, 24 września w liezhle :'300 osób. Ogółem wywie:t,ione około
1coo osób. Czrr-'.'l,WYCZlłj ka przez ea.ły czaB fankcionowRla bardzo energ:cr.nie. Liczby osób
rl'lzstrze!anvch '1vta/I jes7.cze nie stwierdzono. I. n in śó ufrzynn11", O'.e roz5trv.t>lano oil ~OO głosów pol~kich
mogł.Vb:V
do 30łl osób. Obecnie istnie~e pr:i:y nn1gi 8"trncie komi!'iil, .która szcugółowo ba :a i stwier· wywrzeć wplyw aecydu ja/!·.y
dza liczb~ osób, fok rM'.stt·zelany h jnlr w.nvio ti ONleh oraYi wzeprowadza et;o:;humac1~ zwłok nR. wybór ini.e narodowości.
iamord.owanych. Fotograf! ~ ofiar bęi.l~~e w nosiailaniu wł3r]z t-tw 'erdzaja, jak w best »lski Stronnictwa lewieowe sądzf!
· na•.i"' lu d nos<'
· •· ą po l5· 1t). Oto 1.:1-11rn przj l( ł adó
· ·
ł
_,
d:.-.iś' te na czele
spo~.6b .r,n~cano się
. w: ')
1 wie sio~try mi osiP,r11zia
,_ naństwa sfa.
s J~s lra weron1 1m p r t ura 1· s1os
· t ra E•ug""n J<l,
· prcHrn ; ~ce do os t a t mel
·
• I:rns1e
· nie ich r-złowieK, ale rnus;Mi
c h w1·1·l w anwu
Polskiego Czerwonego Krz.Vż'.\ ir.o::~ał.v w Mniebny s osó Z[{ wałcone ,l,.f.i1atek 11rnbuLmsu się lic7.yó z tent. te w prz;v·
rozgrabiono. St r a ty wynoszą do 600,000 n1k. Do n!leszkania byłogo ~ęd~iego p „ko iu Jana !'li.lośe. i ·mo~e przvlsó kto inu.v
Aleksandrowicza w dniu 20 lipca w no~y wpadło 4 kozaków i przykłatł:iig_c si:dziemu i ie- i wtedy będl\ miały sposob·
go żonfo rewolwery do głów, wymusiło wydanie ?.łota i kosztowności. Strata wynosi około ność uskadaó si~ na brak
pół miliona marelt-.
.
demokratvczności· Jeteli z~~:
Panią Giet1ro;vciowf.\. kobietQ 60 letnią ob ito.
my wziać za wzór Stany
Podczas badań. w ~ hz ieniu znęcano si~ w nieludzki sposób. Wbi janie szpilek za dnoczone to musilflY przy .fi.i:
paznokcie i przypalanie pięt naJi?nło do drobia?Jgów. Gdy prowailiooo ostafoią part1~ całv ich 'syRtem: senat i nie w liczbie <·koło 300 osób, w Kotrze koło Skidla rozstrzelano 6 osób, po drod:te zamordowano ndpo viedziałność rz~du P?·
gen. Rozwadowskiego, wzywa- około 35 osób, & 6 osób zmarto z wycie1\czeni&.
bc~enif'I svstemu amerylrnn·
Jąoy do solidarności i godne•
skiego i francuskiego 1est D i ~"
go znos?.enia cierpień w.vgriabezpiecznym el sperYmentelll
nia. · Władze wojskowe przeW końeu 'mówca v.wraca uw n_01
znnezyły 600000 ma.rek nie. RI
r:!Et na temperam!'rnt. P ~}"'
3
mieeldch na cele intfrnowaktór~~ \V rn~ie przv1~cl sys .• e ·
nych. Poseł polski w Parytu
·
mu nmery1rnńskie~o móg}b:v1
wyjednał pomoc międzynaro_.
,
spowodow'a6 u nas rewol• 1 ) ~
dowego Czerwonego Krzyta.
i ""o/ne domown.
/.
Za r.iosrednictwem p. ~ebeki
Pos. Gdyk dom!l.~n Rię. abs
0
pos~anowiono Mkupić za 200
T>rezydentem mógł by~ ~V:lk.
tys1 ~cy mnrek niemieckich ze
.
I
"11111•
Poflłlr-katolik, poniewat wię_l\.
statków ameryk ańsłdch w Ko.
.
.
s ?.nśó n irodu polskiego J.e=lt
blencJi : odzież, hit·łizn ~ i obuarszawa, : 16 :·M~1 P~ 1 ka. brał. głos llO~ł $ ia11~ kt6r.v rokich
us do · gfosowania kn1olicka.
.
wie. w najblitszych dniach (PAT> -_l'os1 f dZonrn 174 r.Jz- , ośwJad.czy~ st~ 1irzee1w . J'Q• winna Zllaleś6 w~· r;\Z w zasaDalsze dyskusie odrocvn1 1'.
interno want będ~ mogli wró · poczęło Slfl o god7,. 11.
ws;-.ecbnemu gloso\\ an in, gdyi dzfe iodn,oizbowości, referen- . Wniosek. nagły poslR Anu·
ci6 do kraju
Między interpelac ami posi>ł oprócz ;mnlego uświadomienia clum i ~owaze~h9ego wyboru ~za o wyasyg;110\Van1u 15 mil.
Reger wniósł interpelaoię w zaznarnają si~ wielkie róztlież. Naczelmka P1mstwa..
jonów marek na ?.biorowe w.V·
PD. IDPńl
kłiDtBPłft';,
sprawie na.iświeższych gwal- noś ci wśród tizielnic
W taPcs~ł ks Okoń prz..,.mawia danie dzieł Mi.c kiewicta .ota7.
Lii
tów, dokonywanych na lud- kich "v ~. runkl\ch ' wybory po- przeciw pro;ektow1 w ~lYJrcz - „ na wydanie ksiatki POd tytu.
Warszawa, 16 -paźdzfE>rniks. ności polskiej na SJąsku C~ił - winny się doko·nywać przer. :i:nu większośei komis ii, gdy~ łem ·N au ka o i.lofsce• odesłĄ no d~ komisii budtetowei.
(tel. wl) - Dziś wieczorem sz_vńskim przez władze czes- elel<torów. .którzyoy kierowali pro]ok_t t„n 1est realrnyin,y.
sif) wzglę 1fomi rozumu.
Poseł Baranowski oświadcza
Na tein posiedzente ~am powrócili z Rygi dziennikarze, kie.
Poseł Kosmowska · <lowodzi, sif! za powszechnem wyborem knięto.
Po przystąpieniu do dl\lszej
rt'B&ta z~ś delegacji pokojowej
dyslm~ji nad konstytucją z,1- że tr.naencia dopnszczeriia sze· Nnc7.elnika Państwa.
Proleprzyb~dzie w poniedziałek.
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Pewne analo~ o.w e przenośnie i inwokac je,
pokrewne -pBrtie frazesów, n2reszcie motto („Und
die ałten Formen srtlrr.en ein"'J, umieszczone przez

JERZY PŁOMTEŃSKI.

Oqa do
w

świetle

młodości

najnowsz9ch badań l{r9t9cznc„
litera eł(ich. *)

Po obfitej literaturze komentarzowe), po wielu

„yrzyczynkach•, art,v kulach filologicznych i a.na.:.

lJzach estetycznych, które były prawie wszystkie
refrenem utartego poglądu, te Mfckiewiczow ka
~Oiła do mfoduśot• jest produktem romantyzmu
t wpływów SchiJlera, otwiera broszura znalrnmitego historyka i badaoza literetury polskiej, prof.
Ignacego 9hrza-nowskiego, n we hoeyzonty myśli
kł'yt~czne1 o jednej z najberdziei popularnych i
płomiennych pereł lirycznych naszego wieszcza.
. Krytyka Jiteraoka od współcześnik1~w .MickiP·
w1cza do na_jnowszych badaczy, spiętrr.ywszy
og-romne sterty orobiazgowych matertałów i !tr6
del ~iblio- oraz biograficznych, uważala ?i nif'IZ11cbwiaJ 1 ą pewnością siebie „Od~ do młodości" za
.clirzestną . córkę Schillera•, zrodzoną w atmosferze budzącego siQ w Polsce romantyzmu.
„M~l'B!lianką młodego -pokolPnia'" nazywa jq
w ~WOJf:J literaturze prof. Włodzimierz Srasowicz,
ma.JtiC oczywiśe:i " na myśli pokoienie romantyczne.
.Według 'A le u innych krytyków, zawiera ona
poprostu bo.jową ideołogj~ filomatów i :filaretów.
wyl'a_toną -przez młodego , aut.:>n, Jako jednego
1

z _n~7~z;ynniei szych i na1wybitniejszych
w~c1~lt

prt.edst ~ „

~ałoiy ci.eli wym ienionych stowarzyszeń
w1lenskieJ J?łodzt t- ~y ak ademicldet; 'J>rzyczem szu.
k~Ją genetyczn ego rodowodu „Ody• w 'J)i~knych

!

~1ersznch .wiel k1ego -poetv niemieckiego Sehillera,
)nk: „N adeJścfo no wego stulecia" („Der .Antritt des
neuen J abd nmd er ts"J, „Przyjaiń" („Dio Freund·
sc haft" ), „ Arty foi" („Die Kttnstler•) i t. d.
·

Jeslto szlachetna abdvkacja fi egoizmu indywidualne;ro, klasowego i narodowego, _filozofia braterstwa ludzi i ludów, mar1.ącą o pochodzie ludz·
samego Micldewicr.a na czde .;Ody" a . za-potyczo- kości ku szczytom kultury i doskonałości.
ne oc,t Schillera, wywołały dogmntyczne sądy moS~!JiJlerowska poez)a liryczna, a zwłaszcza
nografów wies7'eza ~ t_lowinowactwie . duchowem. wiersze, które rzekomo wplyn~ły na genez12 naa nawet o ?.altżno8ci ed poet.v niemieckiego; obok tehnionej pieśni Mickiewicza, był1 pełne ohor„·
zaś wpływt'iw Schillera do trzegąjl\ równiei ślady
bliwego smutku i pesymizmu.
„ducha czasu".
· U Mickiewieza dźWlflCZJ silnie apoteoza mło·
A 1alde były znamiona tego „ciucha. czasu"1 dośei i młodziety, od której uzaletnia realizac1Q
Otót istniał.V przekonania; 2.e „Oda" była nie· słonectnego postulatu nowego porządku rzeczy.
tylko programem filaretów i filomatów, a~ i CZI}· wistości, podobnie jak u Słowackiego znacznie
ściowo zamaskowana rękawicą., rzuconą przez później, w jego potraosfip;uracy}nel . fatie twór·
młotl yoh romanty.kJw pseudo·klasyeyzmowi <wła· czości, w „ Wierszu do autora trzeeh psalmów";
śeiwie sl<r.v stalizowani" haseł romantycznych ns
Jirylr~ zaś Schillera oechuJe skra·na. anemla pędu
~fąpił rlopiero w balladzie p. t. „Romantyczność"); do e.zyn:u i niewiara w motliwośó. r.~formy ludz.
rola Miekie~icza była zatem reprezentatywna kości, me apoteozuje on . byna1m01eJ młoiiziety,
w st1sunku do młodt!g& pokolenia.
• · przeciwnie, skar~y si~ na jej bezsiłt}, nazywa 1ą
Cihwilf) historyczną. czy duchowa, atmosfer~ „stara/'.
.
.1
•
• ,
•
czar::ru, której g„nhitnem i symptomatyoznem zwier„ Wyzwoleme ~1e~zk_a Je<1:yn1e V!' kr~Jestwu.
ciadłem byłe „OJa", uwa~eła krytyka za pierwsze s~ów, a pi~kno kwitnie 1ed,Yote. vr pieśni - ~<>
przejawy polskiego romantyzmu.
w1ada. s gOl'yCZt\ (w parafra7.1e Wmoentego Pola.
Prof. Chrzanowski burzy bł~dne, a ustalone
: 11 . Tyle sze.zęścia,. co czle~ 1>i:z:śni~
i uznane priez dotyobcia!OWl\ kr7tfk~ sądy o
Tyle, życia, co Jest w p1eśn1. )
„Odzie" 1 dyskredytuj-e legend~ jej :romant.rozne· ·
Do · takiep:o. wniosku doebodti . prof.' Chrzago i schiilero\\§tci<".go kolorytu.
nowski, udowodmwszy za pom~ą świetne1 metody
,..Oda." Mickiewicza lJrzewyłsmi pi12lrne wer- krytyczno„poró~nawczei, te wt.doe~ne zresztą ana·
sety Schillera o całą w1żyn~ filozoficznego .i s.po· logJe s~ główn.1e · zewn~trzne, 1stn1eJ~. ,zaś przed!"
łecznegQ optymizmu, wierzą<;e~o tarliwie w zi~ . w81zy~tkiem m1ę1zy autorem „'Zbó)cóws. a oJoell1
szczalność has~ł swojej młodości, w przebudow~ porsk:iego romantyz1.uu przepnstne rót~1oe •
świata i udzkośei, w ostateczne zwyci~stwo .do·
. Nie S~hillerow1,.. ate ~acze1 lekturze z~~k,e
bra, prawuy, szczęścia i woln u śei. Była to 1.lrsta- mitego. dzieła
duchu ) głoś~ego· myśbe1ela
tycz n a~ religiim1 'Tiara fanat.v ka•ideowea, której Ht:lwetmsa zawdzi~eza .• Oda" S\IVO}ą ~yślow~ ko~·
nie złamały nawet późnief tward" c iosy !).ycia.
itrukClf2 Lektura speł~1ła swoja domosłe zadante
„Tam sięgaj, gdzie w:irok nie sięga,
~amopoznania, p_rzyśp1esz7~a tempo duehoweg(
Łam„ czego roz"m nie złamie."
1 umysłowego d0Jrzewan1a l ustosunkowała poet
- - Oto przepięl{.ua pe1fagog1a epołec~na. wiol- p~awdopodobnie po .ezc;ści tylko anacb~o';Disty_c~·
kie prt.ykazanie apostoła · miłości wsze~htycl& nie do wszechwładnego wtedy „wieku osw1e~~ma.
i jego mikrołiosmosu-człowielra, wskazama wyJtistto gołosłowne zresztą przypuszczeme au.
boru środków w 1ego pogoni za nuwemi ście~kami tora „Chleba macierzystego•, me wyratone akiło
·postt}pu.
·
matyGzni•, ani . też nie poparte dowodami.
.
.
.
CD. c. n.)•·
.Hej'ł Rami~ do ramienia!
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zmiasta
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lego. Pobito dotkliwie i o- produktami spotywczemi, prodr. wadzenie
same1
fl·
Talbetm~. Xomisarza -połio1l na~sowa6 ma.11\ Se)mlki.
Wanzawłi, 16 pa:&dzłernika
Blenieck1ego, syna lekarza,
Szkoł.v rolnicze mtJskie u(P!.T)..
wtrqoono do !'i~zienia, gdzie tworzone b~dą na urzestrze„
Komisja aprowizacyjna pod Pan Kazimierz Giedroyć żyje. wskutek pobicia zmarł.
niach 60 morgowych z uUra,dowe.
przewodnictwem p. Gdyka odRówniefi w więzieniu ,;marła wzgl~<lnieniem typu i potrzeb
Komisar:at Rz2'~U na 1!'
był& dziś posiedzenie, na któna t.vfu~ plamisty p. Rossa- z&grody włośoiańskieJ.
Ł6dt po la1e do wtado~ośc1,
rem dokonano rozdziału refeOd iednego z członków Sądu cbao.ka. .
Na terenach nnda:ącyoh si~ t~ poo;r.ąwszy od 1 paz fater·
ratu.
Okr~gowe~o w Grodnie, 'J)rzy- Mi~dzy innymi smutny los b~dt\ gospodarstwa rybne i m~a. z początkiem kaMe~o
Posłowi Niedzinowskiemu byłego do todzi, dowiltdulemy Bpotkał ~askarr.a I ~pekołant~ s 8 downictwo.
rn1es1ąba .. prz!1etdta6 bQdzte
~rzydzielono wniosek p. .Ple- się, it prezes sadu tamte1szego w zakresie ~andlu nrtykułam1 Sr.koły teńskie za·imą tereny do Łodzi oft~1~ł -pose.ls~wa
trzyka w sprawie wytywiAnfa p. K8Zimifrz Giedroyć 0 Z!!O• BP 1 tywcir.em1_, wychrzczonego SO morgowe z uwzględnieniem czesko-słowack1e1 reoublik1 p.
Judnośoi w Zagłębfu, J.,,oiłzi, nie które~o podaliśmy' wiado· tyda - Łapina, który Ził na..._ h dowłi zwierząt, mleczarstwa, Wacł~w Krsze~, który przy
Cz~stochowie f o~rodkach prze: mość kilka ·dni tl"mu, tyie i g~omadzone nfe~czciwDi dro~ą pszczelnictwa, ogrodnictwa. ul_. P1otrk?wslne1 128 załat„
myslowyob. DaleJ Jl os ł o w 1 prowadzi likwidaciQ sądu n& pieniądze zalrup1ł ma1ąfek ~- Kurs nauki . teoretyczno·prak- wiaó b~dzie sprawy pasz po~·
Hertzowi wniosek, domaga~(\· gruncie Bydgos~ezy, dokąd etrówelr pod Grodnem. Łapin tyozne_j będz1 9 - roczny.
towe, zapomogowe i ws~elkte
~y s ę zaopatrzenia lu•.n"~Ci pny zblitaniu si~ bolszewików był pod śledztwem sądowem ~ w obu typ!loh f>Zkół ucznio· Inne-, ~o~ycząoe .ob:v.wateh te}
p?llCUll\Cel W tania 0dzJet f 81VnknOW8DOUrzędy sądowe.
z .POWOd~ DBdUt;JÓ prz:y _aprO• wie bedn wykonywali WAZel· reou~ltkl, zam1eszkałycłl "\I'
obuwie, zaś P• Gdykowi jego
Równleł ty1ą dzieci p. G. i w~dowanm. arm}l polskie]. R~- kie roboty ~ospo.darcz~. Ilość Łodzi.
własny. wni1 eek w sprawie zna1du1ą się wraz z o1cem w kn1ony 1 zbit.y przez bolsr;ewt- w.Fhowai.ieów oblieZ()DO na
u rzr-inlk6w.
wytywien1a War.:;zawy, Kra· Byd~oerezy.
ów, zakopany został t-vwcem eo dla ka~ tej szkoły i dla te·
kowa i Lwowa oraz innych
Niewątpliw·e wiadomośó ta w dole? któr.v kazano mu U· go przypadnie po mord~e zie· e) w ostatnich czasaeh rzet·
ośrod_k~w przemysłowych. . szczerze ucieszy ~szystkich prze•~nto samemu wykopać. mi. na uc:r.nia i po pół morgi nicy ł~rlzcy odczuw&11\: dotkliKonnsja skarbow~ budteto- łodzla.n, ~tórzy z".all p •. Gie- na uezenio~, aby zb.vtnio wy brak dostawy wieprzów,
tui. TJOd. pr.zewodmctwem p. droyc1a 1 darz;y:ll g_<' n1ekłanie przeci~tać wychownńeów w:;;kutek czego eenrt mi~sa
d~. Gł~b:ńsktego w obec!lo~ci manym szacunkiem 1 sympa- D 1
~ ł
pr„cą fiz.vel'Jną.
wii>przowego i tiu ~zezów 1est
1·
"1cem1n1c;:tra skarbu Wemfel- tJt\.
ran~
~Zh 0n V
Niezalet.nle od szkół tvch w hurcie niepomiernie wysole,,
d · d l tó
M.
spr w p ł k
·
łut
llv
lJ
J
lJ li
Hurtownicy są zdania, tea I e ega w . in.
a
. og os a ? r.gome zas ob~ti~ w ł<aide:m wo1ewództwie 0 ile wkrótce nie zostanD. 0 .
wolskowych przy1eła wedłu~ neiro l)rawmlut powstała za·
fermv 300-morgowe "doświad·
.
... .
1
referatu p. ks. Czetwertyń- pewne w łącznoMi ze śmier- o) W tych dniach ukończyła czalńe dla hodowli wyboro- twarte drogi dla .~portu wi~
skif'go rzadowy proiekt o re· ej!\ p. Antoniego Gl1·droyeia, prace swe komisja ~ejmowo- wvc-h roślin i zwierz!\t. •
hr~ó*
z ~esarabJi 1Rumu~n,
0 1
gulacji płu.o tołoierzy i ofice- stryja, który w czasie r in wa- rzRdowa, która bawiła w wo· 'Ko·nisin
rz
liezn m ~ Y' a raio~a . ~ wy. Y"
rów't i upowatniłakt referenta
z1i . bolszewickiej hv ł w Gro- ·jew6dztwie
łód:ddem
w. celu wsn6łudz1ale
.'
Pprz~dstaw101eh
Y
. Y . me
w.tema iu1ooścI w1elk1oh miast
d '
.
.
wvstarczy
a b}I en:;~~ pr.ote ~rze st&· d~te .rnez _cz~s ?Jutszy tr11y- ia 1~walftlko~an1a
ma1atl<ów odnośnych _Seimil<ów pow. i
Jest to wrótba bardzo !!mut·
\\'lł kom1s,1 wo1slrnweJ.
mnnv w. w1ęz1e1~10. w waran ranstwowyc:h .nn. utwor.~en e in~tytuoii społecznych zakwa• na, gdyt przy nadeh'ldząc~ 1
kach na1okropme1szych,. i tam ośr- dków kulturalno-oświato- Jif1kowała w powiatach nastQ zimie większe spotvcie tłusr.·
„ „ „ -·
„., .,,,.
na chOrob~ zak1:;tOt\ tycia ?o· wyC\h na terenie całego woje- pmące maja;tki rządowe na u· czu wieprzowego-wobeo bra·
Gnrrnos"lązaku konał.
wóilztwa.
tworzenie szkół i term.
k
ł
b d .
.
Równiet aresztownny został
W nb'azdach powiatów ko• _
.
· .
u mas a ł2 zie komecz·
• GP'
1
przez Rewkom o ciec preze- misii tej towarzyszvł referent
_W łód,;lnm _: Czar~o~1n - nym.
.
.
I
ązacz
sa saóu, od litórego gwaltem h0dowla11y lV01ew6dztwa. p. szkoła m~~ka 1 ferma 1 Tuszy~rek.1 zatem WJ~przo.wmy
1
Plebiscyt siQ zblita.
dopominano Sit)
welrnMnia, LPwieki. Sił ład komisji sta- nek, ~a·orat .- s 7.łr~ła teń · odbqe ~ ę. bardzo ~J.emn .e na
8 peł n i 1 ~w61 obowi!''f';ek ~dzie fiiQ syn znaidu;e. Wy- nowili: poseł tlo Sejmu Usta- ska ; wieluńsknn: Bulł~ rzą• w,ty~1emu ludności I kon1ee~
„głcś się nsiyehmiast osobiś· puszczono starca r. wi~zien•a wod11wczeg-o J. Dziubi:ńska i 110 w~1 - szk?ło. męski\ 1 fer- ~ym Jest wczesne obmyśleme
nie lub listownie do Komitetu d·1,i~ki Interwencji przedstawi- radcowie Min.sterrnm RoJni- mB Chruści~ - P7.lrnła teń• srodków zaradczych.
i'ednoczenia 06rn~go Sbsk•t cieli rćtnych odłamów <;:po- et era i D6br Pnństw. Bogu- ska; radomskim: Dobro.szyce
Spadek po •· P.· ~przaaca·
~RzeeząpospolitąPolską(War- ł4'c,;eńtilWA
grodzieńskieg. ~!f't~!'ilci i Zn.p~rtowicz.
-: silrnła męsłc 3 , Ra~z1echolcowsk.m.
sz.aw&_, Krakowsk!e
Przed- śród którego. z~skał sobi~ po·
.i\r myśl' u~hwał.Y Seimu z wte~ -:- żtń<Jl~n: K~uph~-łer: (c) Pozostała po ś. p. 5prtl\·
mieście 60), ab,v ~1ę r.11pisano wszer,hn.v m•r 1 pawatame.
dnJft 22 lipca r. ub, nn tere- ~na • ~'tra<b:K.klt · Glinus szlr,koł czkowsklm realność, połotona
na listę ~łosn1ąeych. W z~loMiędzy innemi grupami g-:- niEI ksMego z pit} iu wo1e· A t.ens.1 8·
o~owa ;- sz ~ " przy ul. Piotrlcowskiei 103,
ła~ky S~dzir
ulegnie sprzedaty z publie1.
szeniu naltt-v odp1·" it•ri„iee na rĄCO interpe1owaii tvdzi mie;- wćdztw ma1l1 powstać po dwie ~~~kn. fer~\'
0
1
1
następ!IJ":to 2,npJłani ,:
saowi, .którzy dv. u krotnie P°' ~r.koły rol~icze- ~itsz~. ludow:e ~']t ~e
sz
Y
m~:_~~
~e
•
nego
przetargu p~zed notarju
1 1
1) Imię 1 nazw1 ko~
s1lali dt-lf:ga~~e do Rew komu. 1 po jedns1 fermie, nrezaletme
a
e~mn; tk ma~:11 <~V~~.Yszem
Ct1rzanowsl~1m.
2) Zawód:
W óomu p. Giedroycia u- od mogttcych .1ut istniee po- watnym • pio r o~s : • 1 w
O ile słyszeliśmy, o nabycie
3} Gdzfe -praen·e,
mie~ir:zona zosteła „czrezwy- dobnych szkół "Prywatnych. i -. s~kob m~ska} ferm& 1 W?- posesji te1 ubiegać si(2 ma1a
ł) z1rn1ieszkanie obe~Ms igmi, e.r.aika• grodzie:ńsk&. Całe go«nodarstw wzoruwych.
tniln - szłw~a. ~em!ltft.; kolski: tute1sze instytueio społeczni
n~. 1owiat', mjujscowośói mifszkanie doszc~ętnie tznisz- Ustawa Mimowa przewiduje ?~ 01 fwa
- ~erm~, ~~e:mno- w oelu 'Przeznaczeni& _jej ·a1a
ul~e~).
.
ezor.o, nie pozostawion(! 1ed- 01.arrie szłiOlnietwa rolnicr.e~o i,;z co 3 • ~i:s 8.'"' 0 cie. ~c - celów utytecznośd publicznej.
'fi) Mte).st·o~o~6 ~rodz~.n1a
nego mebla całt4~. wyrwane o związki komunalne i samo- szlrnła ze~..:olca • ,Jupecki .!Wola
Realność, na której aiątlł ·
(gn11na 1 -powiat}.
nawet kasę. o~motwał~ zo rządowe pr:r,y bardzo wydat- Kamoc.lrn
sikohi teiiska! testamentowe zapisy zmarłe5) ~at~ urodzen1a (dzień, śeiany. w któr~. była wn,uro- ne1 pomoo:r rr.n,du.
~?w~ 1 ?"' 0 - .~~koła, męsk~ go SprZ:\CZkowskiego na cele
m1es1f\e. rok),
wari& Zni~zezenm uległ& ró~- Rz~d ł'okrywnć będzie '15 f rma • ture~l,i · o~,,e~zków
publiczne, b~dz'ie sprzedn.nii
1
7 )Data opuszozeniB terenu niet nadzwyczaj bo~ata. bi· {lfOC. kosztów z11łotenia szkoły ~z~o:a ~ 1 ń~ikn,
etiesz f - W dr.>dze działów.
nlebiscy~owego,
bltoteka naukowa l>· G., pue~. w ten sp„sób, it 25 proc. da· sz a e s a~
:f8 ~w er8) Czy posiada. mt'trykęf
stawia;a.c& miljonow1i warfość tr~wuie Seimikom . pow., 50 ma: łęcz_yc~t. Brysln-szkołs.
Ostatni dzień s. o.
9) Czy posittda świadeewt~ i posiada1ąąa eal:J ~7.ereg rzRd- proc. p .zrstAwia Sejmikom ~n ęsklt, P~~lI.f -- _ferm 3 ,bJan·
Kanoelarja. Komendy Straty
ślub1:J, mieiscowość i data kich d~ieł prawnic?,ych.
;ako długotermrnnwą potycz. c.•w :-. s1,.ko 111. t~ska; rze: Ooywatełskiej na ~· Ł~dź be
brama ślubu (tylko dla
Osoba, która oznnimlfa nllm kf.!, a pozo~t:iłe ~·6 proo. pono- zmski · Mtkułt n
szkoła.~~ dz ie czynna ostatni dzrnń w
lro~iet1
powytszc, dorzuciła szc~egół;y sić b~d~ Se~m1ki. 8zkoł.r s11- 1,11<~, Jr~ów - szkoła teńska, ponief!ziałek, dnia 18 paździer·
10) Imiona i wiek ezfonków nasfęriuiąoe z tyoia Grodna ml" przekazane hf}dl\ Se1mikom. ww{,.wie~ - ferin~.t h K0 nika.
r•1 dziny,
pod "hdzl\ sowiecką:
Personel n~nrnzycielski hę- . . r~si~ie w. P 0.w 1a ac
•
Byli ozłOnkowie S. O. tegot
11) C'.,iy. zapewnił sobie. schro„
Wywie~ione toso i prawie dzie opłaeon_y pr~ez rz~rl. z1tś nm~t<_un 1 Kairs~ 1 m. szkoły i d11ia do godz. s wiee~o~em
men~e na cz.as p]e·11s<?ytu.1 nag!\ ~b1te~o, skatowanego inter11aty po1'rywa6 będe, r11- f~rm5' li~d~ si:orgnnizowane nn mogl\ otrzY~ywa6 zasw1ad
12) Gdz1~ v.am1erza umieśCI6 jednego ze znanych działaczów dzice wychowańców w natu. ,.; emtaeh pr.vwatnyeh.
ozenia o slutb1e VI Strdy- O·
dzieci na czas pleb·seJtaf
grodzieńskioh, dr. Szumkow~ rze, t. j. odsypem zbot.a i
bywatelskiei··
I
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MAtY FELJETON.

Dzoczi
n
lJ

·nu~ne

il

,. c1']J~a1i1,!'\!J•
~

" „

Tydzie:6 ubie ły lllłZWat
motna wst~nem Ko wznowieIlia a](oJi • przrgotowawozel
d& walki naszej
G

6r n Y
Jut w sobotę, dnia
b m
idbyło si~ zebranie w9
K:rajoznawczem, na lttó:e~
dyr. Czeraszkłewioz mówił na
temut .SI14sk Górny od wz l •
Iłem geograficznym pi histo~ ę•
~znym• zaś red
1
. dl
łemat Slł\Sk a 1 e~bena
li&..
•
e-!łask.

0

W pij\tek w Stow. Tecbni·
Drugi mówca w g1untownie kanaś:;:e dni nriinii-zbędni~i·
ków odbył sie odczyt red. optaeowanym referacie mówił sz.vch środlrów od~ywiania; f:e
Fiedlera p. t • Walka o Górny o pnfrzehie pArlamentaryzmu, cen11 chleba podroteje; f:e s1<aSJąsk•, uzupełniony uwagami wyfaśnia1a,e, iak niezbędne C1.il\ z radości pod nieb1) na.si
ll przetyć osobistych Górno- iei:1i dla intere~6w Polski WON wrog9wie; te ruoh w Pols~e
elt\,zaka p. Kopieoznego, któr.r u-ad7.enie dwuithowośei. Rz~ - zamarł; te odeięte został·J
obecnie stale na Sląska prze· siste okls!ki ~ebra.nych Z!t wojsko od kraju.
bywa.
. .
swiader,ył:•, it r~e~zowe i o·
Przywó1cr zwią·.r,ku kole~
1~ uleria lrwe~tl1, 1t wobe.e bywatel-ik1e m~.cie . spraw.v ,f&rskiego pod wpłvwem rówbHtlnego Jut t~rm 1 nu l)leb1- p1-z:vszłoścl 11nze1 !raf1ło obee l'tie, }&k oni, radykalnie l'I&·
seytu alc~1a, ?1tpooz1t:tkown~a nym. do puekonanta.
!ltroionyc.h. row&rzy!lr.ów trzyw t:vgodmu ub1e~łym, we;dw~ Charak.ter:vstyc!i~Y był m1t~p mai8t się snttó zAsariy: im gon&~ for~m .ol3'6lme1sz~. 01.em
winien Konlttet l'lebiseytowy~··
.
Dwa. dm temu odbyło su~
se branie " Dom~ Lutłou~ym,
zwoł~ne priez L1g12 Anhbol-

T . Hif\Ó. SJę

ehwlra

ezr.w1ckf\
Przemawiali w obeonośd
200 osó.b,
reprHentuj~cYeh
wszystk1" !lf f1 społoezeńetwa

P or us z o n o • szyst.kie łó~zkiego, .lrs. Józef Gogolew~;awy. dotyczące t~J kramy 1k1 _i S(ldzla Cynarski.
cru~nych dJa~ent6w, a .1edno- P1erwszy ze zwykłą 1ob1e
. . . J1al;n 1e w~sunię~o postu!a.t, ~t swadll oratorsl.rl'Ą mówił o 11&·

tio ty wz1ą6 81 f2 energ1czme ezyeh bol14c:21kach wewnf}łrzmal'raey pro1•rgandy~tycmn~), nych, o epn~ie_ Wiln11, . gra·

.ai~

.

'C•J ll~ ce u

1 wre zeie o
l&kiaJ•;no,,,:::ire Ynosi1."d~,1dhlr• łi0 niet.edmnoś.ei stopf~1tow~1:0JI -prz •
.
i
a pr w zanrn uni IKBfM ""''1r!':lsl~łośe1ł Pols~I i . ~J.~sk."' Tifo Hzeczypospoli!-ej,. prze!X z Ra po (\ezem~ teJ z1omt· sfrzega1ąc pr~ed _ch~oirt ~b:vt.
ZłC.-p(lepobią.
gwałtownego 1eh hkw1dowanu1..
nnnadomte· nleach Poleln
0

0

I

priemów1en:e ~~~i1e~o, lctór,r l'1.e1, tem lepiej. Dla kogo~
-przecl~ntkaeh se~ c~r dla Polski1 - Co ich to
natu wskH~ł ~ 10. na 1>· Pl!- rnote obehod~ie. A. ohoeby
~akn, obecnie ednego z wyb1- n'lwet tv Iko dla. ty~h. którzy
tn;yeh lea.de!ów PPS. a !!*e~o g-orl\CO pragn~. aby Polska i#
c~asu komts'lrza bolszew~c- sinieć przestata'ł
kiego w PetPraburgu, gnębi!\.·
.
.
.
.
eego tcm wc:1le uiedwuznacz- t 0pOWJ8~8.JI!;
~Ob!k
łudz11s~~!
Bil'! pols.ko~6 i P(łbk~w...
~ w cpz~st1 ". s raJ u zna We'i'
T.vłe o r:;PN'a ·h nudnyoh i Slf} Y'. 10 rirowie tiremJe,r. nieeiekawych.
tos t Jego za~t~pea - p.ihty~
Ale...
blus~ez.ow1, - P paszyński.
Mieliśmy h rdio milą rzeeK W~acah v. ;\ye!ecaln małopol·
wesołt\ i MCf.er~e eiek&wie dl& s.lne) do \'\ arsiawJ.
dobra ogólne"1l
pomy ślan~ Poeiąsi; r. trzymo.M. I „dzia·
ttrajk l<e>ltiany.
laeu" kolejo„ i z:iez'lli l'li~ n1t·
Boł głupstwo ~" w lmtiu radHt: Jeehrit, ezy nie jeehn6
całym \~stdr~. m~u1 t.01'tał JH~e· dal8;1 Wyrzucie publieznoś6,
wav.: pro ułrt6w h\fnołe1n- a pp. ministrów triumfalni•
wyełr, ł.e wi1~k!!r.e er:n1t'& lud 7.l'l\.Vieśe do stoł!ey~ ezy t!t
nosoi pozbawion.e St\ 1 b~<;l~ wytiucić ich właśnie razem z
Jeszcze pn~i 1ulko. alco kt1· p-qbltcznośoiąi Cz1 wreszoie
l'ł1ÓWi~e o

1

całą zawartość

pociągu

od·

ransportowa6?

Ostateoznie

.plebiscyt•
rwaif\11 killca godzin, do któ·
rego pasaterów, iako nie ma·
i3ic1eh. prawa. obywatelstwa
m. Pl<>trkowa,nie dopu3z; ·zon~
wypadł na korzyść dosto1ni·
ków państwowych. I po}echa.li
do Warszawy.
Szkoda, te bezrobooie kole·
]owa Jut si~
słcońezrłe i
wskutek tego nasi .R:iiseml·
nister" pozbawieni b{2dą w naJblitszym tJgodniu podobais
ciekawych i wzrusza1ąoyo.b
przygód.
Ale, .có si~ od..vleoze, nie

uciecze•.

B~d1' mogli powetowaó 10·
ble to przy najblitszym straj·
ku.
·
A zres~~ mogl\ sp róbowa6
szcz~śoia " dniu swi~ta naro·
dowego pod nazwą .t:>reo! s
Senatem•. jdli im partie in
nie .kd.ą prztnn.awia6 na wiel·
łfieh zgroll"adzeliiach ludowyc.I!

w stołie1

•

Elf.

•

,.trUl:.11~1~

-t.nnzru· ·-

PaMziernik1t.

11

OVVARZYSTWO
zawiadamia,

1n20

ŻEGLUGI

MORSKIEJ

że okręt.

.,,NE

LE

11

e

który ostatnio zabrał 2000 pasażerów do rtEV·YORKU wraca już do Qdafaska. „nEW„ROC:HELLE"
·
_
płynie wprost z Gdatiska do New·Yorku ~ez przesiadania
Pasa*erowle1 którzy

· kolo 20-go ·At·· llE·~~N~~A.

pojadą

naszym

okrętem, otrzymają
W*'M

Okręt

„NE Rf - ROCHELLE"
1

'MW4*

MM

w

przeciągu

od·

3·ch dni paszporty

•

bf:dzie demonstrowany
w tych dniach

w kinematograf
ach.
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lnfotmacjl udziela w Wsrs1awie EaHyckfe TG~arzystwo Żeglugi Morskiej ulica Pró.tna nr. 3, telefon 151-38, w gma··
chu Banku Kupledwa Polskiego. - W Gdańsku Grosse, Wollwebergasse nr. 27, Gdańsk - Troyl, Barak nr. 27.
-J
W Lodzi, we Lwowie, w Poznaniu, w Krakowie, w Lublinie udziela informacji Bank Kupiectwa Polskiego.
h,~.1'
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Ze spo•tu.
si~ łotyska w "ędniach tJO· gą, 1eśłi Polska nie soelni ro• slego wieku i bezgranicznego popot. o godz. a po cena h
Dziś punktualnie 0 godz. 4 wstał po~ar, ~fiurą. które~o ii, wynikają ei z bezpośred- in'1ywidualizmu polsldego, po„ul. „Złota Czasz.in• }iiekpo południu odb~dzie sf~ na padła. przęd.zalma, 1~z1ertaw10: niego sąsiedztwa z Ros:\·
przytłaczaia,c wielkość Hetma- ny' fragment dramatycznv • ,J.

boisku w Helenowie gra w pił·
ke notną miedzy druiynami
Wojskowego Klubu Sportowego, a B. z. 2s P. s. K.
W skład drużyny Wojsko·
wego Klubu Sportowego, który powstał niedawno, wcho·
dzą jedni !6 najlepszych gra·
czy, jak to: kpt. Steńcel. Mar·
cz„wski, Picz, Lewalski, Cyi
i inni.
Nagły ••o•.

Wczoraj wieczorem przy ul.
Piotrkowskiej 68 obok cukierni Komara, zmarł nagle na
obodnfku Zalesiewioz Jan, zamieszkały przy ul. Piotrkowskiel 98. Zwłoki Zalesiewicza
zabrała rodzina do domu. Protokuł oględzin spisano. Przy•
~.zyna śmierci atak serca.
.
Kradalei • .

Z mieszkania ~fAurycego
Askenazy, zam. przy ul. Ce·
gielnianeJ 7, skradziono rótnyoh rzeczy :na sum1:2 Hi0,000
mk. W pewytszej kradziety
wszczęto dochodzenie.
Pożali'

fabr,kl.

o) Wczoraj o godz. 9 rano,

w fabryce E1serta przy ulicy
Karola, wskutek

rozgrzanła

BARONOWA ORCZY.

Praw~iiwa Ko~ i~ta.
(Przekład

z angielskiego).

(Ciąg

-

dalszy)

na przez tirm~ Lindenfeld 1 W pięknem ?:aJrnńczeniu,· w
.
.
•.
kMrcin nairierw przoniós1 111\S
Dw~k1 energ1czne1 akCJI O- w pr~e złość i 1 wywołał Jfli
ohotnicze1 .Straży Ognio~6. z~awy. a p~~em .ka:r,ał oburh:ć
pożay ograniczył ~1ę dl) z~1sz- s1ę w chwih obecne·, wskazał
czen1a. tre_m nla 1. częś~1owo na szareg.o polski ' ~? Młnie·
drugi~go pi~tra. Ocalało pierw· rr-fł, stąpa1ącego dzis szlakasze p1~tro 1 prirter.
1~i Batn:ych i Żó'~ie~~kich i
me mrne1 WRżne stawrn.1ąoego
WRAŻENfA TEA'NALN'E.
zręby d~iejowei roli Polski.
KU CZCI HETMANA.
P<J reter9cie p. Rosłan od·
czytał opis bitw:r pod Kłuszy·
-;nem w r. 1610, będący wy7;;-

czczeniu rocznicy śmier~i kan- ~amuola M:1skiewicza, pisane·
clerza i wielkie~o hetmana l<o· go w latach 1594 - 1621, p.
ronnego Stanisława Zółkiew- Pit ar ski „I.Jist Hetmana do Króskiego, odbył si~ w rreatrze )fl", pisany w Barze dnia 25
}.fiejskim wi•JCZór uroezysty sierpnia 1620, n. Kułakowski
Szeroko zakro1ony: program wyjątek '/, „Wojny C11ocimrozpoo?:ęty został wstępnem skie1" W. Potockiego, poczem
przemówrnniem dyr. Zelwero- p. Wernisówna wypowierlzała
wicza, który rzucił uić, snuią- wiersz Jullana Ursyna Niemcą si~ po przez wielkie wyda· cewicza-„Duma o Stanisławie
rzenia bistor.vczns z przed Zółkiewskim'".
trzech wieków po dzień dziProf. W. Gacki w zb,yt "Pa·
sie1szy.
tetycznie wygłoszonym · rozPo nim p. ·Zygmunt Lorentz hiorze „ Dumy o Hetmanie•
w źródłowo opracowanym re· Żeromskieg~ z~ trzymał si~
teracie po za opisem _życia i dłutei na „śnie Zół!dewskiego•,
czynów Żółkiewskiego wska• podl<reśl~jąc, te w nim załazał na zrozun,ienie 1ut przez; mat się Zeromsld, postacią Saniego do n i os 1 ości spra\liy mueltt Zborowsi<iego, będące·
wschodu i przewidywanie Jrnm- go wyrazem wybujałego so ·
plikacy1, jakie wyniknać mo- biepaństwa szhcbt.Y siedemna-

na, przera~ta~ące.i:o .rozume!TI :Słowackiego z p. BroHows!dm
pollt.voz.nym 1 przemkl1wośc1ą w :oli tytułowe]. Wicow .o g.
po kole me. ówczesne.
s ei 11!rnze si~ "Piel'Wt!~V rai
lnscemza~'a !r:g;mentu y, w HI obsadzie „Papierowy ko.
„Dumy o Hetmani~ -w w_vtco- chanek" w interpretacii p.p.
naa lu 'P· . 'r. .Lesz?z~ca. IH+:1t · Maidrowicz6wny(urocza Nell.v)
man St. Zólk1ewsk1) 1 W. N·)- Rozwadowskiej
Wrześniowwn.kowskiego (Ks. ~fścistaw- sk}e1, ~ernisÓwny. Zal<rzyń·
ski !-w;yp:idła zupełme dobrZI', sine) (P1erot) Gawlikowslneo-o.
'!yrazistosoią sw_o,ą mimowo• Hienina,Gurynowioza, Durzyń·
h_ budząc refJeksJe, te PolsJ~a skiego. Oswalda Rosłanaj, Re·
me -potrzebowałaby zmag-ać szę f?rY, Zelwerowicza, którzy w
dziś z Rosją, gd.vb.v nie po· nrtystyvzne ramy ujmą Jrn 11
pełniono w :p~żeszłoso
szere- tlikt poezji z paskarstwemgu bl~aów 1 gdyey umiano Po dzisiejszem widowi ... ku Paw~zysk~ć sµrzy)aia,ce dla Pol- pierowy kochanek" na. rl'.1u7.. •
sln okolicznośoi.
szy czas schodzi ~ nf isia.
Po odczylaniu prze:r; p. A. We wtorek premiera „Heddv
Węgierkę bardzo ładnie „Listu Gabler" Ibsena. Dyrelrn1n T~
Hetmana do tony" flisanago atru zaznacza, ~e od driia dzi·
dnia 6 patdziernika 1620 r., w siejszego teatr jest należ.vcie
dniu bi~wy pod Cecorą, potrn· ogrzany.
·
zano widzom tywy obraz u·
. .
.
.kładu artyst.r mnlarza A. Pro- Dzisiejszy k~ncert popoludnaszki, ciekawy w pomyśle,
niowy.
oboó za mało mający tycia.
Dziś o godz. 3-eJ po poL w
·
Pr.
sali .koncertowej odbędzie si~
drugi koncert popołudniowy
·
pod dyrekcją Bronisława Szul·
ttałr,
t $%łUka ca. Jako solista wystąpi znareat„ Miejski
komity nasz skrzypek Stani·
Dzielna 18.
sław Bar~ewicr., który odegra
koJloerty Karłowicza i Wie·
W dniu dzisiejszym Teatr niawskiego z towarzyszeniem
Miejf:ki daje dwa w!dowiska: orkiestry. Pozatem w progra·

śliwy- nie jest nieszczęśliwy
ten, kto nosi w duszy taka;

eboiizić mote, byleby on ~ył si~ zatrzymać, a Luk bat ~lę
i był przy nifJJ 1
u~yć przemoc.v. - W ostatniej

Lew~.

W ubiegły czwartek, ku u- ikiem z „Pami~tni1m Husarza"

pamiątk~!

.Na kolanach, trzymajac ,jei
ręce, w swoich, oJ,rywaiąc 1e
pocałun l•ami, Luk czuł się zupe!nie szez~śll wym.„
Swiat
znl.ld mu z -przed oczu.„ prze·
bywał z nią w ltrainie czarów .•.
w atmosferze przesiakni~te1
zielonego groszku, ie1 uh1bion'"vch perfum, w 1<rainie Fata
Morgana, do .kt6rei do!'!tęp 11 a1ą tyJko zakochani ... Czas płynął, a on~ z_apornnieli o świe·
eie... Og1en trzasff~ł na kominku, zogar \' slrnzyw~ł u~hodzący czas, a hałas w1elk1ego
miasta, tak -przyi<ry dla cin·
pincych, przectosb1wo,ł się za·
ledwie, przez zapuszczone fi·
ranki.
.
Lekkie pukanie do drzwi
dało si~ sł,vszeć, pCl chwili
pQwtórzone silnieJ - Luk powstał, a Ludwika cofn~ła się

Luku, nie rób tego - z
namiętnem wzruszemem zawołafa ~udwika.
·
- Nie mam cnłować t~yoh
stó~ 1 Le~ałbym całe tycie u
t,yoich nóg - zrozumieć tylko
me mogę, za co Bóg zsyła ta·
ką . łasicę na :r;nnie i da~zy
'!JD!e faka1 chwi lą szczf!śe;a '?
Loo, moja ty . ięt&s ja nie
ID?gfl pr!"yiąć twoie1 ofiary..•
wierz m1, duszo kocban8, ~dy
mówi~. że nie mogfl przy 1 l\ć„.
Je~z ni~ IDJ śl, i~ ci~ nie rozuD!1em, ~ nie oceniam.„ Uwielbrnm cie.bil", świętości moja, i
twoją i~1łoś6, to najozy tria i
!iaJ'.yzmoś_le;sze ucz •:cie, ,jakie w cień.
1Stmało .łnedykolwiek na tym
- l'roszę-zawoJał Luk.
11 ~.rz1dliwym świecie. IJr.cz tej
We drawiaoh stant:ła słuof11.1r.v p· 7'Yiąć nie J_lJOgę •• nie tąc!ł.
megQI Prędze1 pop .., łmłbym tcbó· - Dwórh uentl~ma11ów chce
rz?st'!o odelra:r:iia sobie ~ycis, siec widzi PG .z p:inem, sir. .
amżeh przy , ęcia takioJ ofia- Gdzie oni są 'ł
i·y....• Lecz_ ·wspomnienie . tej
- W hallu, sir.
chwih zab1or~ .~ sobą„ . Nie
- Czy podali nazwiska 'ł

lłl;f.ą}. o~"'"ah~,JllQS&c~!r · ~ Nie, &1c.

- Gd~te je"1t mis Edie '?
- W bawialni z pułkowni•
klem Harris.
- To dobrze. Zaprowad.ź
tych panów do 1adalni, przyJ•
d~ ?iaraz.
- ą1ucham, sir.
.
D z Ie w o z y n a znikła za
drzwiami.
ROZDZIAŁ

XXXlV.

Mówiący tylko 0 potegnaniach.

Znledw~e drzwi si~ zamknę.
ły, Ludwika była przy Luku.

- To polfcla !- zawołała o·
chryp!ym głosem.

- Tak Jest •.• sądziłem, te
pozw 1 lą mi wy1ecbać.
- T. k mówił wuj Tom do
ojca. Co zrobisz teraz'?
- Nio nie mo~ę zrobić chcin em wyiecJu1ć•.• ·
- A ja cię wstrzymałam.„
teraz jut 7.a "Pófoo.
Przed chwilt\ rnyśl o wyłe·

ździe wstr~tną była Ludwice,
lecz teraz instynkt kobiecy
buntował sie w nieJ .n'1 sAma

mysi, 2e

go zaaresztu1ą,

sądzić i skażą

b~dą

na smierć !
C() iflt to 11bcho1izi, że Lule
ueiekł przed wyrokiem ~ądu,
że 1iim będą gardz;ó i unilrnó

muzyka

Przed chwilą jeszcze odda· chwili nacisnął ntepostrzete·
łaby wszystko, aby nie wy1e- nie elektryczny guzik: ostry
td~e.ł. pragn~ła uwfęzienia, są- riiwi~k dzwonka ·zatrzymał

du, wierząc, it prawda na Ludwikę.
w!erzch wy1d~ie, te _jego nie- - Co tn a"zy, dla czego
winność b~dz1e dow1edziona... dzwonisz 1 spyta.la.
Lecz teraz, .1ako .kobieta, lJra- - Aby poprosić twego o)ea,
gnęła widzieć go bezpiecznym Loo.
2apominała o zasadach całego
- Wi~c zgadzasz się, wy·
swego tycia, o nano~aniu nad jeflziesz 1
sobą, ~idzia~a tylko gro~ąee Luk n1e odpowiedział zaraz,
mu niebezpieczeństwo, cała bo w korytarzu dały si~ słyopanowana. swe~ ~czuciem, szeó kroki slutące.j; podszedł
którego nie chciał JUt skry· tylko do drzwJ.
wać. .
.
- Ma!y, poproś -pulkowni·
- Nie Luku, jeszcze, me lta Harris, aby tu tJrzyszedł.
za llóźno... poezekaj chwilę, - Dobrze sir.
powiem ojeu, aby się z nimi Dziewczy~a wyszła, n. Luk
rozmówił •• Powie im, ~eś nie podszedł do 'Ludw'tki i nie
powrócił jeszcze do domu, że mówią~ słowa -pocbwyc,ł j~\
sam czeka na ciebie... 0.1ciee w ramiona. Było to Óstatn ie
Jest znany, nie posądzą go, te notegnanie; w7edziała o te1t!
chce ci~ ZRSłaniać ... A ty tym- Ludwiko.„
czasem wymkniesz si~.•. po- Czuła ie w drżeniu całe~o
ślemy 'l'Zeczy ~a tobą.„ mo· ciała, gdy przyciskał 14 do
!tesz nanisać, gdzie si~ zatrzy- siebie, tak mocno it zaledwie
masz.„ To da si~ zrobić z ła- oddych11ó moi;da.„' Czuła ie w
twością • 1eszcze nie ~a pó- pal~cych, p ln.vch ~muHrn 110
ino..
~ałunłrnc.h, kłól'em1 ok· ywał
Mówiąc to zblitył11 si«> do jel oczy, usta i włosy. Był to
drzwi, ełowa przechodziły w o~tatni namit}tny uśdsk, ostat·
szept, bo głuis jet w pierid ni. poryw dusz:r, serca myślizamierał.
koniec rzeczy zi"mskich, a po-

- ~ t CU.., • -- y,ap.at19 .9łł&~ ioa~A•ila~ Jt1e da~--~"- -.J.t~- .~ Jt "
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Wyprowadzeuie drogieh nam · zwłok
pi w. n1..,ddelę o g idz. 4 po południu z
o.v pogrzebowej kościoła św. Krzyża. Na
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Spiesz. co sił masz do Englera
Tam, gdzie przednia jest wytera.
Wino stare, zacnej marki,
Likier. wódki, morze starkiZa nłerirogte Polskie marki. .•
Vi teatralnej więc się paście,
bzielna numer ołmn łcie.
W artystycznej braci gronie
Pogrąz si~ w uciechy tonie,
Bo gdy człowiek tam zajladzi
Nigdy wena go nie zdradzi.
Engrer rad menu doradzi„.
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Komisarz Kasy chorych m. Lodzi cgłasza ni~.:J> nlejszem Konlłurs na posad~ N~. cz~lnego A..

~'
~-:.

Wydział Zaprowjantowa riia miasta oodaj;; do wiado-

że

mosc1,
kuoione a nie zrea]izowane kwity na ziemni dk i tra·
cą w.utość i::o upływie 4 eh dni od daty ich wy-dan!a i zb ~e·

go tytułu żadne reklamacje oribL:>rców uwzględ niane nie
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...._
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L1!karza Kasy.

Lekar~ ubiegający się o tę· posadi: mają do 1
listopada r. b. nadesłać oferty z odpisami świadectw
~· ood adresem Komisarza Kasy (Lódź, Al. Kościusz@ki nr. 1).
~
.5~·
Pierwszeństwo mieć będ: ci, którzy wykażą się ~
~.,,, praktyczną działalnością w kasach chJrych lub po- 'V'
dobnych instytucjach.
~
Warunki zależne ód umowy.
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O&t.OSZE·NIE Nr. 11 7.
Do naszego Jrejestru Hendrowego działu A
zapisano dziś następuj{\ee firmy:
8008 „Salon Mód• „ \!\- acława•, właścieiełki
Gebłowa i Kosakówn&" Łó ~t ul. Wólozatiska 129,
Właścicielki Edyta Geblowa, Wólczańska t29 i
Wacława Kosakówn„ Wólczańska 129 w Łodzi.
fu>ółka firmowa. Spółka rozpocz~ czynności· 1
lipca 1920 rlł1ru. Termin trwania spółki określo
ny :aestał na lat trzy. Do zast')powania spółki u·
powałniony MStał katdy r.e wspólników
Wszelkie zobowiązania 1matra.ldy umowy, płenipottnoJe
winny byó );00.pisywams przez obydwóch wspólni
}Ww łą~nle. do podpisywania i odbioru korespondencji upewdniony jest kałdy ze wspól ników.
8009 .Berliner i Pront-8'. Fabryka rękaw i cz&k
łr3kotowycb, z eiedzibt\ w Łodzi Piotrkowska ?8,
Właściciele Szaja Front, 'Piotrkowska 73, w Łod.zi
i Boruch Berliner. w \\ uszewie .urocbmalna nr.3
gpółka firmo-wa rozpoe21Qła czynności 1 lipca 1920
roku. Termi!ll ·trwania spółki określony został do
n1 grudnia H.22 r. Do zas~J>OWanl11 spółki U,PG"
wa~niony ,Jalt katdy ze wspólników. '\Veksle, oz~
ki, tyra, kontrakty, prokury i wszelkfogo rod~aJu
zobowiązania winny by6 podpisywane przez oby·
dwóch Ws1Jółników łącznie, do p odpisywania i od
bio:ru Jrnrespondenc)I upowatni<>ny jest ka.tdy z,
wspólnikow samodzielnł?.
3010 „Friedman ł Morgcmstem". Kupno i
sprzedał t'.~kułów fotografi&Boych. ł~ódź, Piotr·
k~ws~a 4'L .Właściciele Nochem1a Pr~edman, C~·
g1eln1an_a 9 i Jakó.b Morgenstern, Kili~skiego 47
l!' Łod1.1. Spdłka firmowa rozpoczęła czynności 12
hpca 1920 roku, T~rm1n trwania spółki określony
został. do 1 styczma 1923 roku. Do z.asl~ 1owania
spół.ki upo:l!'atniony Je.$tkatky ze -espólników U·
mow1, kontrakty, akty notarJalne i bypoteozne,
weksl~ &k~pty, przek&zy, indosy l -pełnomocnle
twa w1~ny by6 .Podpisywane przez obydwóch
wspólników ł~czn1e. do podpisywania i odbioru
korespondeueJi upowatniooy jest kUdy ze wsp9l
ników sam&dzielnie.
8011 „~czycka I Zyiberberg".F•.bryhaejam,._.
nufaktury w Zgierzu. Zegriańska 4.. Właściciele
Ruchla :f~czycka. wdowa 1 Icek Majer Zylberberg
Długa ~.w Z~ierz~ Spółka fir~owa :rozpoczt>fo
csynnose1 •. styc-znia 1920 r.Termm trwanias spół
k! okreśJ~ny zostat na lat pi~6. Do zast~powa
ma s-półłl upowatniony .}est ~tażd y ze wsiiólmk6w. Wf'.kd~ przel1azy cze.tri i zobow ąiania winny być Jl·odplsy . ane fll'ile'-1 obydwó.h wspótn ków
ł~n1e: do podp1sywa11ia i odbłora lrore;ponden·
eji upowr.tnions jest kn~dy ze wspólników sa·
fHod.'4ielnie.
3012 .Bracia Moltrsoy". Fabrykacia towarów
manufakturowych. Łódź Piotrkowsita. 37. Właści
ciele Izrael Mokrski, Długa 33, Kałman Mokr,,.ki,
Nowo-Cegielniana 22; faak EngeL Główna 24 i
Jalrób Lan.fo, Południowa 42 w Łodzi. Spółlr t fr··
mowa :rozpoe?..ęła cz:vnności 1 St.fl'ZJ1in 1020 roku
l'trm~ trwania spółki o~reślo.n1 Z?stal do 1-go
•ZBle 1~28 roku. Do zast~pow~ma spółlci npoW.A~oio·ny. Jest .lcatdy ze wspólników. Wszei1de.
dowody l zobowiązania winny by.t podp!sywnne
-przez jf1Cineµo z btaru .Mo'k:r~J1ich Yrspólnie 7. Hin·
kiem. En~hm. lub z Jakóhem La.n,j-0, c111 podµis.v
'19ańia j odbioru konvp<>ndenoji upowainiony jest
kddy.se wspólników samodzieh;ie. Na mocy fo.
łercyz ustalont\ „ostała mif2dzy w.spólnikiem Lan do i jego ło114 Goldf\ z.. domu .Engel. wyłącznosć
majątku i w•pó1noś6 dorob.ktt.
8018 .Glej.zer t _Kreni6er' • .Fabrykacja. i ~rze
dat-towarów ma.nufakturGwych. Łódź, Piotrkoweka 18. Wła~aiciele Lelb Glejzer, Długa ·SG i Menasze K.renioer. Długa S3 obaj w Łodzi. Spół.ka
firmawa--rozpoc~ oz111ności 1 grudni\ 1919 r.
Termin trwania spółki ohreślony został do 81
grudnia 1922 .roku. Do za~powania spółki upo·
wa!bnio,ny }e-sł k&tdy. ze wspólnikó.w. Weksle, cz)
kl, tyra, przekazy_ i wszelkie zobowiąHnia w nny
,być podpisywan~ ~rze~ obydwóch wspólników
łĄczut'".t. do podp1s;vwa.nu ł odbioru upowatnioóy
test .ka:zdy 1.e w~póln ikbw sarnod.złelnte.
~014 „ Władysłnw Rymkiewicz i S-lui". Prowadze••ie meełian eznei f'abr9kl t.or"bek; kopert i
'leszytów szkolnych. Łó rl ź Sienkiewicza 109. Właś·
ofoiel Władysław Rymkiewicz Kilińskleg • 137 i
ce,..ary HachmaD, SienlrifłWlcza 109 Obili w Łodzi.
Sllółha tirmowa-rozponz~a czynności 15 czerwca. 1920 ro.ku. 'fermin trwania spóMd rocz117. Do
~astępow1utia spOłki upoważoiooy jest kaMy ze
wspólników. Weksle, ozeki. źy.ra l pełnomocnic
twa winnr być podpisywane prz:e~ obydwóch
wspólników łącznie. do podpisywania i odbioru
l<orespour1eneji upowatn• ony )est łratdy ze w.spół·
nlków.
·
3015 „Kar.o i Star.kam•. Oiełatnia. Łódź ' ul.
ZMra.dua G. Właśc.iciele S~a./a Knro, PiotrkOW •ka
"r. 28 i Sana Starhman, Zawa•izka 'l ubai w Ło
1

;'półka firmowa·-rozpocz~ła c:&ynności 1 lip
ca l-~'10 rokll Termin trwania spółki określony
Z<>~at do l łipea 192~ :rolrn. D 1i
zajtępot~ania

83;i.

!-16łk1 upQw&łn i ony . •~t kudy ~o
Waulkl8 wbowiązania wyu.ane 1-.iu

wsp4lloikiw.
~.yrowane

imieniu !półki winny być podpisyw~uc

w

prHZ Ch
b1.d.ll00ll Yt!J:łÓlnt.Jiów łaoznit._do ~d»U!Jwani& i

ltpl)wa~nion;r jest kaMy
samodzielnie.
3016 „Dom HandlowJ Ziebenberg l Kriegerc
Jm,.ort i eksport, 7. siedz bi\ w Łodzi Moniuszki 1
Włeecioiel& Perec Z ebenberg, w Łodzi Moniuszki
nr. 1 i l)Ąwld Kriege1· w Londynie. Spółka firmo•
wa rozp·OC7.~ła czynności 1 maja \902 Nlrn. Termin trwania spółki okrełilony iostd do 1 maja
1923 roku. Zarząd spólki l"&le~y do obydwóch
wspólników. Wszelkiego rodzaju umowy z osoba·
mi trzeciemi zawierane w l'ołsce kontakty, peł
nomocnictwa., weksle, ozeki, prI.ekazy, cesje na
weiisla,~h p<>1p suje samod· .ielnie wspólnik Zie.

(ldbioru korespondenoii
l e wspólnikńw

1

ben ber~

8017 .Menase M. Kaleoki i S-ke.•. Dom eks
ptdy"·yjno nandlJw.v. Łódź !Hlińsi<ieKO 80. Whśeł
oł&le Mi-na' e 1<:tleckl 1 Prze)11Z•1 40 i Chaim Her
man Rubin, Kil ński t> gJ so o baj W" Łodzi. S 1.ółk:\
f irmowa, rozpoc:t~ła CZYn ri ośC' t stycznia. 1920 r.
'l'ermin trwania spólłd określony zó~tał do l
slycznia 1924: roku. D 1 z słflpowania spółiii uoo
-watniony jest lrntdy ze wspó:nittów. Wst.elkie
umowy, zoł>owiiv:a.nla, ~y, a, czeki i koredpOnd1m
oje winny być ·p .d pl sywa11A przez katdego wspól ·
nikt\ samodziel11i6. Do odbioru ltor„spondencji
•1powa.t.niony Jest lrnzdr 7.e wspólnilców.
8018 „Ch. M. S1at1an i J. Cynamon". Spr~e
'!ht n;ci i towaró\~ ga'a.nteryinyeh. Łó ·1 ź Zacho·
<lnie. 54. Właściciele Chll Maie:r Szattan Zaobo·
dnia 54 i Jos r-f € 3 mmt'n Zawa'lzlra 17 .oba1 w
Łodzi. Spółka firmown, ro 1. pocn:łt\ czyni . ości 20
kwi„tnia 19ZO roku. Termin trwania spółki ok1e·
ślony zost'ł na trzv lafa. Do znsteyp .lwania spółki
upowatniony iest l<atdv ze wspólników. Weksle'
11rY.ekazyw cr.fki 1 nmow..- winny być podpi:'IY\Va·
11e przez obydwóch wsp6lnilrów ł~cznie; do podplaywanitt i odbioru korespondenci upowoiniony
1e1:1t kattly ze wspólniliów i:amodzielnie. Na mo,~y
interoyzy ustlllona: zo t ~1t n między Cynatn(lildm
a jego żoną El=lter•, z domu Dobraniekat wyłą·
czność lł:a1ntku i w~r, óbość dor.ibkn.
3019 „Ludwik Wagn„r, wlnśdciele Berta Wa·
gner 1 Bra.•}!f\ Stegman". Prow,1dze11l.e farbiarni i
wyko1ie~alni Łóaź Lnt=:zno 46. Właś ~10lele wdnwu
Berta Wagn~r Leszno 46, H.e nho1Li St.}gman; B ne'ty l1ta 65, Hugo ~tegm1n, Zislona 18 wszyso-:r
w Łochi. S 1 ółka firmowa., r1>zpocz~ła czynno801
1 marea 1920 ro!.cu. T .:r•uin trw1u1ia spMki olu·aślony 2ostał n" 3 tatJ, Do zarządzania spó~k' u<
poważnieni s~· Rtilnh ild I Hugo Stegmnn~me .któ
:fZV' łąG:ani~ podpisuin. wszeluie ~o rod'1JllJU zubo·
wi(\z.ama 1 umowy, k11~ 1ł y z nich mocen 1~ t ~a
mod~lelnie po 'łpisywać kores_ponden:l)f), }ak. ró ·
wnież knżdr z nich upowatm.ony : e~t do odbioru
kqrespondencji.
. •·
8020 Izak p,ywin i Herma.n Ph1kiel . SpU;)·
dat towaró"w mam1faldnrowych Łó ź Plotrkow"lkl\
58. Właśdoiele Her~z Ma.Hech vel Herman Finkiel
Cegieln\sna 2, Izaalt Józf"f v„l Stitnisła.w Pr~·wm,
P iotrkowska. 58 w Ł 1d d. Spólka fił'!llllWt1, rozpo•
eZ4ła ezynnośei 16 07.erwca 1920 r. Termin trwanij\ spótłłi określony Zl)st<\ł do. 1 'Stvezni11 1921
roku. Dl) zas • ~nowanh s1·ółid u .. owatntDny •est
ka.tdy ze w.; pólników:.-Ws~elkie zol~owlf\3.wia i umowy i w'ksle winny byó piJdpisywao~ pr~e~ o~
bydwóch wspólników l(łoznle; do podpisywania I
odbioru korespondenctt apowatnionY jest katdy
~.e wspólników.
8021 Dom Rant.Iowy L. KeilSO'n i K. Kabaker•. Imp;rt i handel przf)dzą, towarami mannfa·
kturowemi i a.t'tylmłi mi teohniMne~i. Łód~
Wschodnia 76. Właś~iciele Leonard L<edson, Piramowicza 11 i Kałma.n Knbaret, Cegielni&n'l 62
oba\ w Łodzr. Si>ó łka f rmowa, ro 'nocz~ła czynności l kwietnia 1920 r. Termin 1rwan·a spółki
określony iostał do I kwietni!\ 1925 r&ku. Do
za<JtQpowania spółki upowatniony 1eet katdy ze
wspómi!ców. Weksle, tyra, i wszelki_ego rodzatu
umowy i dokumenty ma prawo p<>Jp1~yNać kał.
dy ze< W:'tpólników samodzielnie.
3022 .Jakób Abramowic?i, Ignacy Torg .iwski
j S -lm". Spr-1.edat prz~d·t;y i wyrób towarów wlókienniozvch. Łódź Piotrkowski\ 123. Właśc;eiele
Jakob Abramowi~~, Plac Of\browskiego 3, Ignaoy
rrara;owski Granit Hotel, ~faury<'f Bo1nament Za~
wad.zka
rzrdel Taba 1rsblatt, ·K· Uńs!ciego 135 'K
Łodzi. S 1 1ółka firmoWll, ro~pocz~łn. ozynności 1
lute.go 1920 r. 'l'ermin trwa:;ia spJłki ro~zny D .ł
zast~pnw11nia spóikl upoważniony ]est ~ażdy :;e
wspólników. Weksli fir,ua NJstawiać nie b~dz1~.
Ws f.ielkie znbowiąunia i cY.eki winny bye podpl·
!lywaoe przez dwóeh wopólników h.\eZnie; do _pod·
pisywania i odb oru korespon·1ene-)1 upo wai);m ony
,est l<a ~1l y ze ws póln ·k ów ~amod-iieJnie. Na. mocy

12

intercyzy ust·ilontt io stała m ;Qdiy _Ta~nk:::błstem
i iego toną Fdicją :t. domu Bornstetn 1 Abra1uo·
wiciem i ie70 ~oną Reg ną z domu K:r '.lnman. wyłączność ma·ątlrn i wspólnoś6 dorobku.
5023 .Cłtaim Winc1g-1ter i S~a,n.\ Ąron Lewin"
Wyrób i sprzeda o; towarów mann!akturowy ·h.
Lódt Piotrkowska 8 (skład) '·Kilińsk iego 36 (fa~r.v ka ). Właebit el.., Chaim W•.ne g:;ter, l'iotricc·
W!ka i ,':izejua Al'łD L•wln, Poładniowa j() ,„a!
w Łodz. Szó 1.ka fi rwo .ni, tJZp•c1.-iła •z1on śtti 1
kw:i.otn.ia 1920 ruu. 'l'ttl'miu trwania s161k1 okn-

'

1'

ślony został na rok je~en. Do z.t~-p~a SIJół·
kl upnwatniony test katdy t& wstióJnlków. We·
ksle, ~rzekazy, .tyra, o.zeki, t·rokury. i wszelkie
zobow1ą1.anla ~nny by6 f}Odpisywa11e przez obY·
·d~óch wspólników łflCZnie; do podpieywnnła i od·
b1oru koreRpondencłi 11powftżnion7 jest lcatdy ·96
wspólników Sllmodzieln e.

'
3024 .~ntoni Zach i S·kł\•. :Jabrykaoja s~pu
lek. baweJmanyeh i łnn,v ch przedmiotów h11n~el
łem1:i. Łódt And:rzeią 68j55. Właściciele Antoni
Zeeh, A.nd~e„J a 58, EmiJ Oskar Sohliet, Vpowa
92, Paweł Se1pelt, .Nawrot 26 i M~rfa. . Tł\t_łowska.
f ,1powa .68 w Ł~dz1. Spółka f irmowa. ro~pnoz~łs
e~ynnośct 1 kwietnia 1920 r. Ter~in trwania spół
ki określony zo~tał do 1 kwietwa 1928 .roku„ Do

. zast~powania sp~łki upOIW'ł!tnieni są: Ądooi

Ztih„
Emil Osk~r Schhet Weksl~ i zobowiązaRia winny
być

podpisywane prlPZ dwóch Zarzl\dc~w łąeinie;
koresd~nd~no!e podpisuje katd,y z zartl'td·
ców samodz1fllme do odbioru korespondencji n:10.
wa~niony ,jest lcoMv ze zarzl\deów. .
·
8026 .SzB1a. Zaeharjnsz, Beenlel Woldarnn i
S-ka". Prowad~enie pnrowej far"biarill. Lodzi Bich11 5. Właś~icfele Szaja. Zaeharjasz w 1V"nrsz1twie
Tłomacka . 11, Bece.tel Waldmao, Dzielna . 89, Naftali Gelblu'D, D:r.ielnlł 47 oba) w Łorlzi. Spółki) tlrmowa. rozpoczQła cz.vnnośot 22 kwietn;a 1920 rt> ·
ku. Do zast~pow!l'nla spółki up11wn~nio11y rest
hatdy ze wspólników. Umowy rachunki I łnne
-papif.ry Winny być podpisywane t•nez dV!'óCb
wspólników łącznie: Weksli firma "Wystawiać nie
b,„dzie. Do podphiywanla i oabwru !rnrespondeno i upowa~nieui ' są dw~! wspólnicy łączn·e; Za·
st~powae. Sz!lj~ Zllohar111~za we ws1;ystkich ie~
m:ynnośCIMh będzie J11kób ZacAer'iasz w Łodzi
Dzielna 89.
8026 .Piotr Szy1:-i116ski i S·ka•. Prowadzeni~

tvra

h11zuu art.vstycznego. Ł61t. Kiłińskie!l l 99. Wła~
ścfoiele Piolr Szyn ański, Długa 29, 'J6~ef Bo·a.

nowski, I\ 1Uńskiego 99 "' Łodzi. Spółka firmowa
rozpoczęła r:·1,ynn11ści 1 kwiolnla 1920 r. Torm'n
trwania spółki trz:tleto:. Do zutepówania spółki
upowatnion.r .lest katdy ze wspólników. Waksle;.
p1·zeknzy cesje kontrflkty,
pełnomocnictwa i
wsaellde r.t1 bowiązania firmowe wll1ny być podpi·
s.v"ane prząz obydwóch W:!!pólników łf:\cZnie. Do
odbioru i podp:sywania korespondencJ upowat„
niony Jest .kaMy ze wspólników ssmodzłelnte.
3027 • Pogotowie Budowlaae W1ktor Grosz·
kowski i S·ka"· E1rsploatao1a kensensu wrdanego
prze6 Okr~gow~ Dyrek-0jQ Robót Publiczo1oh.Dzie.ł
Odbudowy Województwa ŁódzkiegJ w przedmio·
cie komisowe] sprzerlaty materjałó• budowlanycll
i opalowyeh kupno i sprzedat tyoht& materjałów
budowlanych i opałowych na własny rachunelc.
Łódź K!lińskiego 62. Właśoioiele. Ludwik Dzieniakowski, Nawrot 66, Wiktor Groszkowski,Szkol
na 12, B~rtold Kujat, Killńskiego 72, August Oil·
kar Tes"hicb, Milsza 86, Leon Chwnlbiflski, Jul·
Jusza 18, wszyscy w ŁodzL Spółka firmowa, roz•
pocz~ła czynnośoi 16 czerwca 1920 :roku. Termin
trwania spółki a-letni. Weksle, akcepty, czeki indosy, kontrekly umowy. plenipotencje i wogóle
wszelltie zobowiązania podpisywane być winny
przez dwóch wspólników. Oo podpisywania i od·
bioru korospo od eneji upowatnfony je-st katdy ze
wspólników.
3028 „Emanuel i Jakób Dy mant•. Sprzedat
1:.on;. Łódt Kil1ńsldego 61. Właściciel Jakób Dymant, Zgiersk.i 17 Em11nnel Dymant Kilińskiego
nr. 61, obaj w Łodzi. Spółka firmowa. rozpooz~ła
1
czynności 1. czerwca 1920 r. '1 ermin trwania spót
Id roczny. Do zast~powa nia splilki upowa~niony
jest katdy ?.e wspólników. Wszelkitgo rodzaju
zobowi~1.ani firmowe winny by6 pt>dpisywane
przez obydwÓoh wspólników łąoznie; do "()Odpisy·
wanie. j odbioru korespondenoji upowatniony jesł
każdy ze wspotników samodzielnie.
3029 .Józef Adler i S-ka.•. Wyrób i sprzedał
wełnianych i bawełninnyeh towarów. Łódź Piotr·
kowska 50 (sk•ad) fabryka w Pabj:inicaoh Pod
rzeczoa 12. Właścieiele Jó.zef Adlel', w Pabjani·
enoh, Podrzeczoa 12 firma .Rachmil Fajngold i
S-k·1• w Łodzi Kiliń~l<iego 80. Sp6łłca firmowa
rozpoozf)ła. czynności 1 marca 1920 r. Termii~
określony . został
do 1 l_ipca
D:> zast~powanll\. spółki upowaimony
jest katdy ze wspólnil<ów. Firm~ „Raohmil F'aJngold i S•t<a" reprezentują: Chaim Rubin i Rach·
mH Fajngold. Weksle, tyra J zobowJązania win·
ny by6 podpisywane -przer. Adlera i obydwóch
wspólników firmy Rachmil Pajngold i S-ka• do
do podpisywania i odbioru korespondenoji upowa~nion.v iest kaMr ze wspólników samodzielnie.
aoao „Bracia Kogon„. Sprzedat manufaktury
Łód:t, Gdań~ka 20. Wlaśdciele J&l&ób Kogon i Da·
wid Kogon, Gdańs ka 20 w Łodzi. Spółka firmowa

trwan·a

spółki

1921 roku.

rozpoozt}ła czynności ~·go stycznia
mln trwania s~łld roczny. Do

1920 r. ·Ter·
:tast,powanis
s'{lólkl upowatn iony jtst .btd.9' ze wspólników.
Wek!lt-, tyra i zobowi,zania winn1 by' podpią.
wane przez obydwóch weipłlników łł\ ;Znl•; doJped.
pi1ywani-a. i odbioru .kort!!pondeneli upownłini•nJ
je~ .kat.dy u wq6oolu\w 1Am»c4ielni•·

• K U R ,J E
3081 ,Mor.ve Aleksandrowir.1 i Cliafm Drez·
Prowadz„nie ika!ni. Łódź Srednia 67. Właśdoiele Cnajm Drezner. Nowo-C gielniana 17 i Mo
ryo Aleksandrowicz, Jakóba 12 ob111 w Łodzi.
Spó ka firmowa. rozpoczęła ezyono~ł 1 marca
1920 r. Termin trwania spółki ro~zny. Do z11st„.
pow11nia spółki upowatnion;y jest ketdy ZĄ wspól
ni.ków. Weksl• i wsizeJkie zobowiązani" firn owP
'winny byó -podpisywane przez obydwóch wspólni
ków ła.eznie;do podpisywanie. i odbioru korespondene,ji upowatniony Jest kałdy ze wspólników sa·
· modzie)nie.
3032 "'B. Załkind i J. Kagan•. Kupno i spr-ze·
dat towa-row manufakturowyeb. ł;ódź Piotrkow-;ka 51. Właściciele wdówa Bchweta Załkind. C~gieiniana 54 i lser Kagan AL I-go M11Ja 5, w Ło·
dzi. Spółka firmowa, rozpocz~ła czynności 26 meja 192-0 roku, Termin trwania. spółlci określony
zost&ł do 1 ł•poa 1921 roku. Do 1.a„tępowani'\
. spółki u~wdoiony jest katdy ze wspólników.Umowy, .kontrakty. zobowiązania, welts1e, ezeki,
przekazy, pl~ipoteneie winny byó podpisyw311e
,,rzez obydwóch wspólników łl\cznie, dn podpisyw~nia i odi.Joru korespondencH upowatniony 1est
katdy ze wspoJnilców Sł\mo.dziełni„.
3033 • Warhaft i Fr:ede•. Wyrót> ~ sprzedt1t
towarów manufakturowych. Łódź, Dzt-..:·na s.Właseiciele Benc1on Warhaft. DzieJ-:-łl. s w Łod~i. Pinches Aron Friede, w Zdut.skiet Woli. Spółka fir·mowa, rozpocz~ła czynności 6 g:> ·.tyer1oia 1920 r.
Termin trwania spółki ruc~ny. D · :r1stęp •wanitl
spółki upowatniony jest kat.d v ze wspólgików
samodzielnie. Wszelkie ~bowią.zsnia firmowe win
ny bye1pot1pi~yw11ne przez obydwóeh wspólnil<ów
)ąezn:e; do podpis.vwania i odbioru .korespondeeji
upoważniony .)est .każdy u wspólni1•ów.
.
3084 ~Kiozlewski, Landau i Litwin«. Prawa·
. ozenie far'Jiarni, reJsi-rni i .karbonliaoii. Łódt Dol~
na 32 Raaogoszcz. Wfaśoicie1e Sz111a Litwin, Dolna 32 Radogosz, . S&ll'UeJ KinzeJewski, A I-go
maia 41, Alekt:ander Landau, Strwerowa 16 w Ło
d:d. Spółka f1rmOWii-rozpocz~ła czynności U·g-o
lutc uo. 1920 r. Termin trwania spółki trzeC'hlefni.
Do zast~powania sr1ółk1 upow:;~niony jest 1u ~dv
,e -wsp~mi.ków. WeJ,sle 1 wszelkie zobowjązani·~
tir;mowe, tyra i pełrionwcnic:twa w·nny .być pniiJJisywnne pr~ez . w~zyi:t1,:~11 trze;:h ~'s1• ól11i , ów
lączn,e, ?o podp!sywame 1odbioru1<orespo1idencji
up_owatnio1,y Jest irnM ze wsp6Jn1ków sa11 oz1rlnse.
'
·3031; „ ~iedetski. ~\a!sz~at Rt ;·ers<';v;ny Su·
mochodów Jozet \.\ óJcido 1 Eumunrl Sz a1un"
ł,ódź l'fotrkows_ka 110. Celem 'PfZ~clsiębiOr3tWa
~tst. prowa.ozen1e War~z1atu repHąCY,inego samo. 11Jo" w M11z wyJrn11y\1' an,~ w wars7.tfloie itJny ch
tOl'Ó L mechan1c 1 r~·ch. \·iiisc1c1ele Edmun 1 Szn 91 _
rier, Milsza 6, Jó„e1 Wóic:cki Pustn 13 w Łodzi.
:~! •O l}rn t1rmowa-rozµ.ooz~ła ~z;vnn118ci 1 stycz .ia
)92_0 r. Termin trwama spółki 0!1reśfony zostn! do
1. l'~,vc:zn1a 1923 roku.- Do zastęp01ninia sp61ki up· \\a:intony Jest każoy ze w::;pótnil<ów. V\el<s'e,
' ktepty, inUQsyt czek, łft>nipotenc e, .kon~ratuy •
tnr.o wy, w:nny być. podp1syv.ane prze?: oby 11 wóch
w~q,ólnikóW łą..:znie, do . l od11isywania i oób or11
k res1;onde11 r,11 upoważmony 7est łratdy za W:'J 61·
n. 1ww. Na IDOOJ: rnterc.tzy ustalona zosti.ł& n;«:1;;,y ISznajdtem 1 Jego ioną M.ar1ą Kamiią z domu
· Hartmnn, ·wyłącznosć maj :•. tku i wspólność 1 orobku
3036 ~Qi'rski i Spiev. ak". Handel i prz, róbka farb.
Lódt. Rozwadowska 32. \.ł: ! ŚCiciE>Je l\f,cha1 ~p wnkE~~iingieliel<a 16 i J , zei Górs i, Ro ·,· ad ~
· w,-ka 32 w Łoazi. S~ół n firmowa, ro,1,poc7~ł 1
ezyn1 ośc · 1 czerwca 1920 r. J er111in tcwaoia spółki l'Oczn1'. Do za~tęp ,\, a:tia. $! ółki upowa1.11iony
·1 „st każdy zi, wspi' l:.i.ków. W~zełkiego ro iza 1u
I

Ł
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'obowil\'7.llnia f rmowP winny b.r•~ podpisswane
r·r~ez obvdwó h wsoólnikóuV łączne
3037 „Teodor Rv-zard i Osk 1r Augu t Brn
r.i11 Btr1 rman Izrnel J:lknbo\'1' cz i S ka" Łórlź
Rajt~r~ :;o Właśclcif'le Teodor R\;szer1, B1derman,
O knr August Biderman; RA.ltt·rn sn, lzr .el J .q Jmbow !l'?:, S11w rowa 1 l Josok Za.1 ·mitn, Al ksRndrow<ka 11 wszyscy w Lo 1zi. Spółlrn tir ·Ho wa,
rozpo ·zda Ct. .vn11nści 9 mar.;n t92J ro i1 u. Termin
trt\·nnia spó ki okrtŚlony zo · ta.ł na kt lr:r.y. D•l
1ast~ ''"wania spółki np ·iw żniony jest k"itdy ze
wspó.ników Weksl~ i WE>ze !\'ego rodzaiu z bo·
W1t1zania firm we winny b~·ć podpisywane p z„.„
je<'lnf'go z b1aci Bidermanów łącznie z Jalmbot.ti~
ezem lub Za.lemanem. ·
3088 „J ffe i. Neufeld •. W 1 rób i sprzećl:i~.
towarów nia.nuf11ktnr11wt•rh. Lódt Zaw0dz1<a 16
(f.brylca) Ceg 1 elni~na 36 (sl\k·!). w ·aścic.iele Le!h
,faffe, H..,„= 1Jli11 N~ufeld Ceg:e ni ·in a 36, obaj '~'
Łodzi. Si ólkn fr,, OYilll, rnpo~ r.1 hi c ynnośc. 20
mala 1920 r. Terudn. trw .nia spółki rocznv. Do
:1.ftet•nowania spó!ki nrow1•~n cny :r st każdv ze
wspó 1ników. Wszelkie zobowir ~:ani.1 f:rmow. win11y być podpi4ane przez Joffe~o samo :.L ie nie; do
onb tortJ i podpisy~anla koresp· · nd e ncjł upowa>.nieny jest. lcatd.v ~e wspól ikóvi.
2089 „Roz„nb ·rg • 1cabinowic1/'. Prowa,1zenie
tkalni, • r11,; sprz„da i, w;yrob
ta.trowe1 Łódź l'ar„
gowe. 66 (fe.bryka I i c~alt-!nia.na 25 (skład. Wfo..
śoil'iP.le Sawe1 Rozenberg, Cegit-lninn\ 25 i M·•wsza Rnbjno"' icz, Zielona 4-2 1 b1d w L 1dzi. Spółka
1'i:ro owa, ro '1.poczęł i C'" • nnofo1 1 czerw ,·a 1920 r.
't tirmin trwa• ia soólłti olm,ślonv zostal i.o 1 <·zer -'
wca 1921 rn.ku. D.1 zast•·T>owan·a s ólki upowat·
niony .je t k111dy ze wspólników W~1eJ1.de11. o ro·
dzaju ··obuwią'lania wir:ny być poilp syu ane przez
obydwóch "·s ó111ików ląc · nit<; dti pudpi..;ywania
l odbioru k(respondeno.)i upowo?nio11y Jest .kMdy
ze w::ipóln ków s,,modzh· 11de.
3040. „Cypa Bi k"nhe mi S-k •.". Fa h rył;n
C'.}il t i•warów miirrnfakturow_ych. Łódź, ~.;ow ,1111i".i·
ska 2 (:.kf. 1a '. Al~k„1mdr 1wslrn l l (fa .iyka)
Wlaścici~ 'rl -wd w11 C_vpa Bi kMih ·11 11 ., .M ls1in 19
Le'zer Finliler, Pasat:S?iu •c . 9. Szm• l Grunis,
Szi olni 16 , Hel Grodzieński, Dzielna 47, ws1.yscy

n~r·.

1

~

'w

•

w Łodi 1 . s

ólka firmow ,,, ror.poc?.ęła. czynn 1.ś ~ 1
'.l nm1n trw nnia spół:d okreśJo .
ny zost .t ,10 1 gl' i dn!a 19 23 roku. Do zastępo'i nnia spółki up w.• tu bJiy Jt'St ka dy ze ws i Ó•·
4: 111 ,_,ca 1920 ?'.

3046 "\atalia S1raib-,1 •. Sklen komiąowy
1 tn r-j e o l 1920 roku. v. sie·izibą
w Łodzi
P1drl\nw kn 221>, Wła~cid„Ik.1 hondlująct\ Natal.ja 8zr ii her, w ł. . odzi R 01rłwań 1ka 33,
3047 "A. P. Czk:.otjan >w•. Skład win i "kł.ęp
lcolonialn 1' , F rma i tnieje od. 1892 r ,,1,u, z sied·1,·.
b1 w Lofai P otrkow ,ka. 69. ' ' łit-c ciel tiu ·1ie'
Arte•n Pawłowicz Czkwian iw. Dług 42 w Łodzi
:.1048 „Andr1e1 Bartel•. Skład a.pte(w1r, z· sle
dzihą w f. . od~d Brzezi11s11a 48. Wła~ci · ·iel farma
ceuta A11dl'r.ei Bartol vr Łodzi Brzedńska 48.
30!9 „Jlu~o M,1nneberg Su1rnesorowie
Ku·
pno i 8przed.q,ż llr?"etworów eh mi ''1nych. Łóflt
WóL\ii:ań;;:ka 57. W 1 aściciele Paweł Ern t M nna
berg, 1 Fi';vd.·ryk Józef Mannab erg. WólczańskP
57 . w Lodzi. Sp l ik 1 firmowa, roi1poc~~h1 .C'·Y!lm ści 17 s1er11nia 1920 r. Termin trwirnia soóŁJd o·
kr.0 .:.1.ny ~ost"ł n" 1it p ' ęt11;1ście. Do zast~p ,,. a
ni>1 SP •'il1 i unownżnio · .·;• !· st ka>.dv "ie wspóluil-ów,
Wszelkie 7. },ovviąz•.nia winuy hyć p idpisy'""n \
prZo7. knźdi> ;:; o w~pólnfk ;t s t111od1, elni"; prokut'.V
w 11ny nvr:. i•) 1pisy~q1rne prz •z obydwóch w q16.11;ikew ła,cznie . Na mocy mtercv ustnfoną Z·l8t ,ł \
111ię iZ.V PawłMn łlfnnnubergiem j Jtt•~O ton l Idą z
do111U S ram i Fryder.vkiem Mannab ii n41em i 1eg
toną Ge trudą z :om u M( rt n wy1ączność maią·
tkn i wspólri •ŚĆ dorobku.
.
HG „Fel ki Szozec1ń~lti". Dom ekspsdyrv'no prz··~1 oz:)Wi', z sied1'ibą w Łod~i K1lińsidt>g
119. Właś0iciel Fel ks Szczei;ińsld, t\llifls'<iego 1 l9
w Lod.1·.
.
414 „0:3kar Kno 'he• z s'edzibą w To11isszo·
wie. Na mocy aktu zez·1anf·g·• przed notarms~ ·:t .i
m. W11r za..ry D. Pas.:11owsłc•m d1iia 9 lipca 192G
r. Wspólnik I!ermlln Knot.he wyst11pił ze sp ' łJd,
wsr;.el1ciA aldv'~ a i passywa przy;ą Osk.ar Knoti,e.
2115 „Mnks Pływack 1 1e Y. s·edzib11. w Łodz·.
,
Przef'.1..ię iorstwo duia. 20 lipca 1920 r. z,j sblb
zlikwi 'o ~' ane.
2303 „Lewi Icek liozer feld"' z siedzihfł_ w
Łod ·L l'ro rnren Iem f rmy z prawem samoduel·
n ~o pod isvw nia t k1)We 1 jest J11kób Bocian w
Lodzi P otrlcows!<a 10.
·
2693 „Dom Ek~ 11 e ly ·ytno Hani!lowy 'rhoma~
i Rub nste n", ,_, . iedzlbą w Lodzi. Na mocy aR:tu
z on a 10 wsześn a 1920 r. D.iwid Karpows.ld wystąpi Izo sp · ł1d, udzał jego w równ ych c ęściach
prze h <ha na wł.1sność pozoąt&Jy,· h wspóln kt)w.
'l ar ~ąd "pólk: 1111le~.:v na jednakowyeh 1 ro.~acb
do każr!ego wsp6lnlk1t samodzielne, 1rnMy zo1cb
ma pr.tw 1 san odziełnie prdpisywać wszystkie be t
wy 111 tku 'mowy hnndlowe i nywi1~e. .
2905 „Rosenfe(.1 i K11o~h". Z siedzibą w °J.'o·
d7.i, Pioti'lrnwslra 275. Na n ocy a11tu ~ dma 1
wr4 śoia 1920 r. spólk 1 została r uzw ązana.
.
Firmn

11

•

nik.iw.
Cyp•J Birk.·n 11 eim zastępowa<', b~dzie
Hnrsz Ri g re•. Zadn ~ ch zobowi 11 iań f r1 1.a wy~ta wiat. D'" b d ie. Raehu 1 ki, , ełnom,cni ,twa i
kO rt'Spondemja podpiS.f\\ ana bę,d:de przez Cvp .
Birl enht-i:t', rnb iei z tf· łQpcę łącznie "' _jednsm z
t · h
1 'kó
pozl 8 aiyc wsp m . .w.
ł.. ódź dnia 20 wrześni r\ 11::20 r.
304-ł „Pi. trkowski i <liitmar," D talic:7.na W\ dzi 11 ł Rejestru Han Jlowego Są Ju Okręgowego
~pr?.edat t wor. w łokcio \1 ych. Łódź Nowcmi ·j - w Ł'J dzi.
.
s a i9. Wia:::l'i iele ,A.r.1n b7i 1 ul G ~1 tma. •i , Wsch)- i syw~n 'A i odbforu koresp')n foncii ~powa~DlOi1y
dnia 50 i Ła ó .l Wo f, Fii trkow~ td . Brz•1::.1ńsk:a 15, )· st katdy ze wspóln l<ów ~amo lztelme.
. "
, ba • , L d i!. Sr: ółka. f rm0\va, roilp i··ięła "Z~n('. 013 „St,,.lla, wł n ściciel Stan1~!11w We1s.; •
ności 20 mn 1i rn20 r. 'I1er1n n trwan a tip(}łld nte - Z11 khd fotograf czriy. F rma istnieie Oi1 1913 roku
o::?;r.rn c.· Ofl~. Do zastępowa11·a s •ióbP upnważn o- v. sied zibą w L .dzi l{on,.;hntynow..;ka. s. W aś . i ·
<' iel fotogr uf ~tanis1aw Wei~s, Koosta .tynowslrn
11 y 1cst k , 1.'Jy z ~ ws • ólnilió ,._ \\'f·ksle, ~yra pr e•
s w Łodzi „
1, 11 zy win ny by.t, 11 0 lpisswane I r ~ f\1, 1 bydwóch
· w .:ipól11i liow ll\<:z ,,i '.
3044 „Moszek Bendet Kal}". Fab1·ykacia rhu·
30 1~ „Llchte; s „ 1n 11 i Pn . ". Buro F .h teli~ i:ilek i " anufaktur\'. Firma istnie •e. o l 1919 roku,
stvc'rn" Łódź 1 iotrkow,. a 19. Właścic ide Wolf z siedz i bą w Ł .i d·d Wschodn a 29. ~VJaścici i; l k~
v.~1 Wuv1ysiaw 1.khtens. t ,11„ !~onstntynow ka 20 piec Mos ek tiendet I-i ac, Wschodma 29 w, Lodr.I.
i J d.ób [·a El, Szkolna 22 • baj w Ł azi. .Spół Im
30!5 Stanisławo Step1ian0111 a". .M11 azyll
firn .owa, roz, nczę1a 1·z nu !'J ści 15 maja 1920 r . mód. Firma"' i tniej 0 o I 1918 r .ku, z !<ii• dzibą w
: eimin trwan ;n spółki <lhre'5ionr :o;tał do Hi . Ło ,z Pi11tr HOW"ka 152 \\iłaści oidka wdowa Sb·
m11ia 1923 fł)!1u. Do zash~:powania S ij łk_i upo ivaż. nisłaW tt Stephan owa, w Łodt.i Piotrtrn .vski1 154,
11iony jest ir,:~dr ze wspóJ ;, ików . Wszelkie u 10·
wy, zobow i ąza1'1a. W l' k~:e, win 11y być podnisywane prZ1'i obydwóch wspó n•ków łą ·· zni~; do pod-

------------a111111amm....-m=-•--=msm_.._.• ..._ .________._.._____
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Zar~d

rrowarzystwa Akeyjneg~ Zaldadów Przen:;ysłowych L. Grąhmana w Lodzi

zaprasza p. p. akcjonarjuszów na

OgOlne
odbyć się mające w dniu IS
1okału Towarzystwa przy ul.

ielsko-Jiałslde ~ow.

Zebr~nie

listopada r. b. o g, 12 w
Tylnej nr. 16.

Przedmiotem obrad

bCłdzie:

południe

Sp~lka

w

.

1) sprawozdanie Zarządu,
·
2) zatwierdzenie bilansów zal914, 1915,1916.1911 Ll918 r.
3) wnioski Zarządu.
4) wnioski akcjonarjuszy.
Akcjonarjusze, pragnący wziąść udi.iał w zebraniu, winni zło
zyc swoje akcje :zarządowi najpóźniej do dnia Ś listopada r. b .
~ . włąc~nle.

'B

(Wpłacony kapiiał
•

•

z ogr. por.

3 1 230, 00 koron)

Mlefaee iaknpna dla or~anłzaofl lronqumowyeh,
kui)ców l przedslęblo1etw przemysłowych. -

Adres dla listów.n lmpex Sp6łka z ogr. por. w Bielsku.
Adres dla depesz: ·IMPEX·BIELSKO.
lllumera telefon. 492,

4lł3.

Oddział: :źywnościowy,
Oddział: obuwia,
O~dział1 tekstylny,

Oddział:
O~dział:

Oddział

--~~-~~~~'1t;

Jmportli i Eksportu

- -·= i·-

kompensacyjny,
•
gospodarstwa domowego (naczyn1asprzęty kuchenne,
tłuszc;e~hw i produktów tłuszczowych ~
?Fżtt

44i .

U*·+

•

'
K U R J B lt
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program artystów pierwszego. zespołu. · ,
kom. M. Wojtaszka 16 produttcji solowych wykonają: Lola Petroni, Z Boneck:a, Winiarska, Zaleska, Redenowle, liliput Kamlńs:<i, Bodo, Ciesielscy,
Bazim I Inni
Gniazdo apaszów: Wlelki sketch baletowy i śpiewny układu p. Ciesielskiego, udział biorą całkowity zespól
artystow baletu. Kasa otwarta od 11„ej do 2 i od 4 po peł. UWAGA: Od 1"1 gościnne występy teatru artystyczno-lit.
.Bagatela•

5 CAL A
tystek

-

Dziś g. 8.30 wiecz. Pożegnalny
Gościnne występy art.

. ood dyr. o.

om a

Tarłowskieao.

SÓW ,,PIXIN·~

I

„Pixln" Sha~poing Pouder. „Pixin" - w płynie. „Pixln"
„Pixin" - brylantyna. - Wszędzie do nabycia.

roślinna

Woda

pielęgnowania

dla wzmacniania

;

wlos6w

Mleczarnia

„ j elenówka ''

Dyrekcja Koncertów Alfreda
Straucha.
•

tó~z[a ~r~iastra ~~mf ~nicma

(właściciel

SALA KONCERTOWA
·'lln!e1fa!ałel< dnlł' 18

r.

pazdz:.

o goi. S 15 w.

smaczne ob1aDy

J6~ef

Publiczności

·Sliwiński

-~@)•@~

:

e

Dyryg!nl: Bronisław !Szulc.

Ul' pro!l•l'lm e. Brahma ~ ymfonja :i
I) dur Beethoven 1·on ctrt · forte·

o godz.' 3.tr, 1111·

Drugi Koncert YopołuBniowy

w

BARCBWlCZ
.

I

Szulc.
Koncera

Biie\y t!o nab;yt1la

nalw 1s-r,ep:o galunkn

k•tęgarnł

Atfo?.n& i w:elce trwał~.
.
• ,
nawek a\srei. popęk'lnej gkórze. po k!ll.a1trot§Il nen ułyeln nadaje 'D)ygląd nowe~
.
a obroni sirórę od wllg.>ol t n taicz~ee~o działania

x pod kotl6w d o odebrania ke!do

.

Xrajowa Wytwórnia Che mtczna

ra~owo

~~ Warszawa,Ogrodowa 46,telef, 187 94 238.90
'I.•

'-ł „

iivm·em•

ac:

I

l

• •

,

··-'!'mrs

,~1 •,•>•""I

>

r•

',

„ ,, ,_.,:,, ~
'kil'.....~

~,~'~' :•

•' . :~ : ' -

A. f!.tA. Resztki
najtanl~j 'spnertaje H,
}-;rebr"nllr w Łod1d uliea
!<'iolrltotVslrn. nr, 34 2 ie
piętr<> frontowe wej~ll:e
M&tr totoarn tta. 11ek!e
sze 1 burki od mit. 2~6

Kup110
Radz4ł

A

ku•
"•
• pować lok
ciowe towary tylko
ieraz bo drożeją. Ko
!' :-~•a,"~ z li:(az11 .t(es~
t· i eb1;.•d1 Lw

„

ua ubranra uczu.
ua m~skle lsport.,,

na dziecinne

,.
ua spodnie I podsl'!

surówka

n~ ll~l~, t·arnh1111,\' vrelna
~t~\<Pfoty l!O~ty' bO!lOOJT

"e 1Ju r, flll 11 l1r;mla

I

Im•

bleJil!l
ue. Jll'~ eir-1. salyuka ko.
rwctl'y, 1icdszew11e, Ta„
n1et 11,i wszeJzle ' bo w
n1 lci<ik11nlu • P'J' 1va tneru.
,\1lnierri!g·• .'i') ('ł. 1 1a ze1J·
'k il 1 trom
.........11 o n·, 10

...-__.........._

«prz,.·ł ~• Jll utl~dle

..

,, „·s e

„

,,u "

,,,.,.„.

•3

_____

na bluilr.i 1 epodo..
Sze 11lot-bosto11

Cajg

SO

• :122
,, 2W

Burcba.oy, tl11.nele
i:"łóoleW.it

na 01ellzne
i na pośclel role· 85

„

.cnuat1u

65

Piotrlcowssa. 34 tr. 2 p.
tront:'IM: wl!Hcie
ff. Srebrenik

!kl•
r amilltl.Y
Il 'f)

f« W6•
n. tr•.~1ł„ Ht?. J~-,JVEiA:·, , ut
~-.._._.,.
n ..-„:i.:.1••.<. l.:

8f>

na palta t płaazcr;o 3~6
1111 BUlm 1 kos.). " HO

s1.11:'u;· . 1.l.ezi~ze

--

140
29')

· ID.UJ"
\iU1111J

" - - '1 ~ IJ OW

ft

t><> :!SO

;zawartości sit uo
li~'rz&aa 1 1111. ul. Y.lllńtt;itt·

wi;l..11;ir

ito 115 wlad
·t!..

llauora.

11

.. żywauy

odłe\'fni

iortit·
plew

<lł11g1 HióU.Q d• ill)?Z.eća•
Jl~ f'OIUclllllilWI. lei

,..aolorski.

•et•

!';

f

P u'!!!lł.lta.a
a.

-

'

1

w

więksi

ej

Ilości, bezpłatnie

ESektrownia &.6dzka

damsl.:io.

męskie, pa.

hu,v.e, spodnie. kos1mle
k.Blesonj. apódnlezltl dam
l!l11ie bie llzna <?iepła, tó.
\11ary łekelocre, s•hr,v,
kolory, cbulitkl paleca.
ohrzeńcijans:ra i!ldndnl·
"n lOWR-l'H l>I\ ! firmą
Jarmark Ló1b:ki?loV

Nag-rodu Wsoo

R6 zne.

o1
mę~·
wy~e l

•1ziec une od Mir. 20:), O

Meble

Na )tańaze zr.Jdio! Nal
Wl!JkSa.Y wybó1'! Sypia.I ,
n!e. Jadalnie. ~nbinetf
lrnc1rnle. pojedyńc""• l!i..a
i;r. blurr. , o;lOly t.Ull'.a,
krl!e5l•. ~11.0 111a n1 i ue ·
elągl do •ł'&nltt Ol'H ma
um1ce pcleea: Cb.neśoi
jJJ.tlska cll:lta.lnlc:A mebli

.Jarmark
P1..,trilowua.

nr. 4+ ptoc waae
tr•.a\.

ruthomołd

LICYTACJA .

oelem sprzeody zas1awów nie Wykupionyoll we

pi~tnt

wła.

w Oddziale 1-szrm
Zachodnia .N! 81 i w Oddziale U.gim .U:onlusa!d Ni Il
(róg Slenktewlcza M :13). Wykaz numerów zas,awów,
śo\wym czasie. a zas~awiooyeh

srm.:edańy.
będzie ogło•zony
fa~d11kl m • .-

po1!ega!'loych

w

• K11r1erie

lA

Biuro nau•
:tllłe ' '! "'czycieiskie
Adamowiczowej
P1orr•:ow;;:, „ l\r. 91 po;e .
C& dyplomowanl! na.uczv
eleltę.

f.ilj.

ję117ka

in.

g h

niamt~

klep;o na go1zlny.

zgubiono

Ja~

:l6, wyznanł11, kato•
ll"'.!l!'gn pi:.siada;aea wł11
eny alon :uód. pragnlo
Intel igentu ego
tt..v:;.lec& 11 p11wym eha.

Jft!. Ll!t J.' l lll\USÓW „,,La1n
~ i,eiZ DO l .i!f'I'' •c ilar
ii> ~·, lown

Cl) o
l#l'l't

.~"Cl. l\l!ll ł\•Hl!lf, vymca&1~
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