Nr• !87.
CENY OQtOSZEN~
Mleiacow•
:r.,.ozeJlł•• mk. 8. 75 za wiersz es

CEMl\ PKeKt111BIATY:
w l.odzł młesi~ mk. eo.- n.a
alnie mk. 180,-, dlarohotrritdw miesięcznie mk. Sl Za odnoazenfe do domu dopłaca sił
miesi~inie mt. !ł -.

tifo'\(r\f

Na prowłncłi mie~e mt 1'>,-ł
kwartalnie mk, 210,-.
Za gr1nic4 młnh:cnie ma~k

oo.-

3 marki.

godzłay S do 4 ~u.

Selcretarjat ~ od god1f111 I
do 4 i od l!odzłny 6 cló 7 wteeL

ROK D'W'UDZIESTY PIER'W's·zy.

lłękopll6w redakcja nie zW'l'H8.

kierownik ~cfi p1zyfr11uje 04
godlfny :t do 6

(str. '1

łamdw'I

petitowy jednoł11mowy (str. 5 łamów.)

Ku.-... poje~Tt

RedektO!' fJ"ll'~interescmtlW Ol

J~dnołamowy

Drolane1 80 fe11. za wyra:r:. n.a~
mntei mlc. 6.-. Dla poszutcufaeycll
pracv 45 fen. ,;a wyt"H Nade łat\•
prz~ tekstem mk. 10. - vr t ekkie
mk. 1:. - Po tekseie mlc: 6 - zawłers1

popołudniu.

•~~rofoai• mk. 3. 7& za wiersz ~8
titc-wy (strona 5 łamów). tt1n11-ł•
katy mk. !.OO '!a wlerst.
Za111leJsoewe.
ZtllfYOJEeine.mk. 4 ~,drobne 80fe11
n•d-ł••• przed tekstem mt.t2,w t~ksde mt,15,-,za tekstęm mk. 1,'60
nekrologi mk. &,-:-.
Zagranlozfte.

100' drotej od zamiei111cowycn.
Zft terminowy druk og;łos~eti. ko11111·
nlkat6• i offar edmłnłstracie ni•
. odpowiada.
·

Numer pójedyficzy 3 marki

RedakcJa • ~dmlnlstracla Zachodnia 37, skrzynka pocztowa 132. Telef-'1a 22:.ł.

Fiilla admlnlstracll Piotrkowska 123.
i!__ _

LS&LL

J\a ?asadzje ucJrnl'!.l zjazdu Związku Prasy Prowinc or.tb"IJ, wszystkie ko~unikat„ i„•tyłucii
padlegaią opłacie.

Teatr Fclsl{i
.

Dzielna! 18.
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j(elBa Gabler
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ł

aklccl1

X

1 ·~n ~a "

4 H. 11 I; tłlck ilisen&
(Ceny n1!ej'le 7.„Y c,;e}ie)

Ib;;ena

(Gen:r miejsc zwyc111jne)

.
I

p„ywatnynt1 i
SobcL'ł
naJnl~

n

vn

społeazn~oh

X po vol. •) ;i; ł po cena eh
wtdowl1nr> -11'1. mtoil111ldy

Uroozysty Ob chód
ku 9zci laetmana
St. Zółkiewaklego.

.tiga JlaroBów łamie traktat wersalski.
PARVZ, 19 pafdzlernik• (PAT). -

Konferencja ambasadorów pod · przewodnictwem Juljusza CambOna ~zy

Jęła projekt konwencji mi~dzy Polską a wolnem miastem Gdatiskiem. W najbliźszą sobotę zostanie prawdopo•
dobnie podpisana wraz z konwencją uchwała, ustanawiająca wolne miasto Gdatisk pod protektoratem Ligi na„

rodów.
Powyższa depesza, z
niem wiadomośoi, pCldanej

w S'Pr&wie Gdańslra wiadomości, musimy dojś6 do 'J')?ZekOnania, te 'PM
Ł6dt, 30 pnźdzfomiki!. 1920 roku.
pr,;ykry\Yką protelctorato Ligi narodów kr.V " sii: nowa eh~6 nkrzywdzenia
Pnryta jest. do pewnego sto}'>nia p-otwlerdze·
przez nse na mtczelnPm miejscu w rkowego ,. Polsld, skr~powani& naszyub ruchow, z ,11nkniflcia uam wylotu poprze7:

Il

i pt rt Gdański w świat.
Kto wie, e?.y nie lrryje si(l rioi nią 'l"6wnief: eb~e 11mnte1s1.enia wpły•
o protektoracie Ligi nad wolnem miastem i
Gdańskiem, nie jest wprawdzie wyrPżne i ~ r.asad~ie zd11Je si~ nie sht 1 Wll Polski na inne kwestie, któr~ całkowicie r,abe:.r.pieezaJy w lx llda1.: ;ti mo·
w sprzeczr,r foie.i 7' § lq2 traktatu we: salskiego, który ~łosi:
i tlloś6 rnwoiu Rzplitei pod wz~l~1em gospodarczvnt. Czr wrMZCie n;e
„Glówne mo:}arstwa sprzymierzone ł stowarzsszone zobowirpmją si~ i,'_j o;rnacza to zdlln : ~ ostatnie depeszy powyższ„i, j;; orł. ebrane w ~ h1ć Pol~~
'11tw'::lrzy6 ~ miasta Gdańska wra z tli ytorJum o,.;naczonAm w. art. 100,
pawo, pr?.ewidzlane "' ust~pie 6-ym art. 104-, brzmiącym tak, it koowen·
wolne miasto. B(! Jzie ono oddane pod ochronę Związk 1 1 ~arod v".
e1a miQ·lzy- PołslrP,. i Grlnń lriem „iapewni P Js .~e 'f}rowad·~enie ~praw !!::a.·
·cią naszei korespoqdencji wtor-- !I graniczny eh Wolnego ~fiitst& Gd>1ńska. ouz oct.ronę jego· obywateli za c;ra·
Ale gdy iestnwimy zdanie to z.
kowe1, ktflra wsklłzuie, ;t. nowy pro1ekt, mający hyć rozwatanym n& ponicą przez Rzf\d polski".
siedzeniu IJ 1gi w dniu 19 b. m •. „1est niekorzystny dla Polski•, bowiem
W lrnt.dyrn ra~ie en łs. depes~~ l'6wy~sze 1t11trawa na. ehe6 złama.nis
wl).rew postanowieniom traktatu zer~ąd portu i kolei miałby być oddany
lub obe,jścin od110~11yoh -punktów traktatu wers"\"kiego i na to winny n~
specjalnej komisii 2'1\&.ńtkfet Równiet w 11roielrnte nrzewidziane lesL od· il sze czynniki miarodaine baezn{:\ ~wrócić. uwagę, przeclwko negowanln na;·
danie Gdań:3kowi prawa ustanawiania. ceł;" gdy "ięc· ze;:.tawimy 'te dwie
f.ywotuiejszych interesllw Polski gorąco zaprotestować.
wydanja „Kurjera•.

Zdanie ostatnie,

mówiące

U!_

a
i_'!:I

po ulie&ch -

stars~ego

się w glo!~ w·ojsko w naturze; wówezas
tej sprawie t trzeba było widzieć. .1a.k bez„
Jak zaiuteresowa.nie pośrednio posłowie Indowi sie
zainteresowali I

odpala. mo Jnkiś W ~łuehs wałem

młody ehłorak

z

nM:i:ywką społeezeńst wa w

tolnier.za.

T!l:d

~am.

Kontuzla w zebru1iu, które Setmu.
powoli zaczyna si~ rozchoPrzed kilku dniami

. . _. .
..
Warszawa, 18 października.
G~z1~s .iUt ~1dywa.hsmy te
Zdafa dolatuia dtwięki oJ.'lo na.pi~y. Gdzieś. 1ut. dawn~.

}destry, przyttuii:iione tony nie Pamięta~ie długie, me
pozwałają

•

*

„

konManifestac~a so..,jalistyczna
odgadnać C~f\ee się pochody rozen~u- skupiła dwa do trzech tysięey
Mote znow pogrzeb ~~azmowanego tłumu, czerwie„ ludzi. Nie imponowała bynai·
1~szeze

melodH.
bo przed chwilą z muzyk~
. wojskową chowano jednego z
t,ysiąes bezimiennych bohate•
r6w i odwożono go ze szpitala
U1azdowskiego, by si~ mu „w
ciemnym grobie• przvśnił&
.Pols1rn.
·
Dtwięki podohodz' ku Se1·
mowi. Nie, to nie hymn lJO•
grzebowy, tt pieśń walki, hymn
nien1twi~ci. Od placu Trzech
K.rz;vty pł1nie ku Seimowi pochód socjalletyozny, zorgani·
?jowany iako !it>momitracia
przeciwk«? S~ntOwi. N& o~el„

n1e1ące od sztandarów czerwonyeh i ez~rwonych transpB.ren~w, .gdzie rówmet głoszo·
110 ! eohdarnośt proletar.1atu.
gdzie :":olano takte: .Doło,j
uozrtd1t1elnoje ~obranJe•(preez
z konstyt~anłą, f!OZ1e hasłem
mas roza~1towanyrh by! ten
Sii~ li'!ot1w: .P~!oj :n!zinam,
s~.ert burżnazlJ • • .• Tak
51 ~ z~~y,nałła w Rosll n.owa
era, teml J1es am bolszewizm,
Op~tawszy masy,
!pyołiał
Jrra1·'· naród, państwo kti prze.

•
paś 1• •
Mcho~u 1d~1e poseł Nledzrnł.
Krótk• pobyt . delegac11 "!"
kowsk1, młody, zdolny parla. mu ··hu ~ełmowym,. ~7.le
mentarzy8~11, -przyszły przy- wskutek nteobeoności
Mar·
wód~a. pp.. -u, szlachcie j kre- 3załka d~legaeJa w1'..~czyła dysow1ec. Za ntm orki„stra ro- rektorowi kaneelar.}l nohwą.botnicza, a dalej długi szereg lone rezol";loje, - . i ponhód
grup klagow1eh zwi~z~6w ze rnsia ~aleJ ku Ale1om U1az.
s~tand~ramJ ezerwo~em1. hło.. dowskim.
Jen~ około Jatarn
!'lstem~ na nich nap1sam1. Ta J>?ZOsta13t frDpk1.. Zaozyna1ą
1 ówdzie transparenty•.Bardzo Slf) w eoe 1mprow1zow11ne, ~a
wymowne na nich nap1s7:
których d.vskusJa toczy •tt
- Precz fi Senatem r.
około n u.
- Precz z Sejmem 1 Sen&• - Jak h~!?iie !euat, ło
tern J
wprowadr:9t
pańs~cv.yżoi1me
To hasła negaty'W'lle. A po- eza11 i wo1n~ b~d" prowllzytywne:
dzili bez końea - pow ada
- Niech tyje polska repu• eleganclco n brany i wcale .kor·
bl1ka rad ł
pulelJtDJ agitator.
- PokóJ clrnfl)m, wojo!\ }>11·
c it tront hye p:rn po·

łaeom 1

dzić.

sz~dł. a nie tu

moie}. Ale zastanawiała temi
hasłami, które PPS rzuciła w

tłum, hasłami zupełnie komu•
nistyetnemi.
W1sun~ła 1e parłfa rz~iło·
wa, posiadai~ea wiceprezy„
denta gabineta, ezłonka swyoh
wladt naezeln:veh. Poparł go-rł'lco elł!ą manife?f.&eję i !!traik
skupialąey około
91 Naród ,

.eiebie ludii, reklamuj4oych
!i~ .1ako fotografó~v 1as ojów,
panujących w 13~ wederze.
Zapuwdo J>OWID~& w · stosun~u do !' 1trodu we,ś6 ter~z w ~yo1e ust~wa () ochro-

świadkiem

byłem
symptomatyc~neJ

sceny. Dyskutowanfl na tema.t Senatu i wyboru prezy•
denta.
Nagle przerr.uca.jąc;r
kurierl<a zawołsł:
.!.- Od iutra zaol:'lynajae wydawae kryształowy eulcier ! -i prysła c1• łB dyskusja j za·
ezęto om&wia6 sprawy, ~ta.no•
wiąee dziś temat rozmów Hlonowvch : braki aprowizacyjne
i tródła, gdzie motna znale'ć
iob. z&spokolenle • • •
Seiru po póltorsroeznej praey zaczyna przy8t~'Powat do
powzięcia ostatecznych deeyzti
w mis,;e1 konstytue1f. Ut<ła·
dać '" mamy nie na Jeden
rok.· Budulemy .nią podśtaw1
na~,;ej pri;yszłości. Przytło„
ezenl wielkiemi w,,padkami,
1ak wel 11 ~. po! oiem, wymaga1s,c&.mi 1rntyo.bmi11stowego, ak:-

nie czci Na.c<::elm~a Państwa..
ZapraW~fJ. pa
w1eepr~zydent ht~lnego i·ozwi8,Zania, - zapo„
Hiady Mm1strów po.w1n~e. J?O~ ~ua1emy doniosłość obrad
ci~gn~ć do odpowrnd:munosc1 se· mowyoh.
organizator6w manife!t&eJi !l
Prowsdz1my je r6wnie lek„
powodu prokllln1owanla haseł ko, jakby rr.ec
tye~yła ei-:i
aut1państwowych • . .
11p. budowy kolei &lbo płodo.
•
'*
zmianów. Prz-epraszam: obie
•
spraw.v zua.lł1złyl)y !ilniel!Ze
Mllnifestae1a odb; w ł& sie zainteresow&uie i wi~ce1 fa) d haełem alki • J&dR8iz ehoweów. Przy dy!kusJi konbowośt ; prtteeiwko Senatowi. stytue,Y)nej panow&ła na 1edW ezwftrtek zac~n~ s fi. w nem z ostatnich posiedzu\
Sejmie nad teml zagadnienia· d7.hrna apatia, ale gdy WJ•
mf gl i-. •\VAnia.
!tf\pili pp. Ko!mow15k11 i Pu·
Wpatry wa iem si~ niejedno· tek o zniesienie lub zmhin~
krotnie w twarze suwerenów rozporządzenh Rad1 Osrony
z ul1e1 'iJ/ieiskieJ podcift!'I P11ństw1. w sprawie pl·z;rmurnzić dA.rmo dy~ ku s) L ko11~f,llncy)11e1. 30W1'l ]erlnorl\7.ftwej ll:rniny 1111.

• • •

Tymczasem bez sprzeciWQ
przechodzi si~ nad zagadnie.
niem. czy Polska ma być monarch1ą czy republik~, w dy•
ekus}i nad jednoizbowością
reprezentant naJsilnfe1sze1 gru.:
py sejmowej - ludowców -...
n& -początku narad w1powiad&
si~ przeelw senatowi, ale ltl
,Słrat1tr Praw•, a inny ich
przedstawic!el pod koniec dy•
skusJi zm1enfa 1tanowisktt
klubu i całkowicie Idzie pe
lin1i haseł rad7lralnyeh, "WJ';
suwa sit widmo nieszozęsnei
elekcji Jub plebiscytu prz,
borze prezydenta krafu.
I t~ pierwszor.zędneJ d~ni~·
słośo1 zagaenien.1a nie zn&1du~
.il\ 1?i~stety ~DI dostateeZ'le1
rephk1 w Izbie, Mi tet naletytego . oddtwlęku w !połe·
czeństw1e.

.

•

Ostatnia l'O?A dn otr&b1en1a
rozkazów i1a odw~t r. maraz·
i~u i sta·nn w~czek!warti.:i- Wiel·

lm~ rzee~y s1e ~s iej ~ l

przy•

szłośe s1~ budtqe•.
~t:rodolekie: .• 1ako! to

di~e

bt•

- prow.~cb~ do ostatee~:
nc1 rez:ygnaeJ1 1 dekadenei~
na Odll i pań~twa.
• .
N:ot 6d
t11e J'r&g1ufln1e!R
twórcze! J>r~7, ~ nłe oh~CI!ł
dokonywam• awo1m koezte11r
eksper1mentó~,. k".6~& tak u
nas, 1t\lc g~z1e1ndz1e1 yd1tłf
fatalne w7n1ki • • •
Ver.

•

„

!

.;KURJElł

LOO'ZKt• - at

f'ał.d~ifłrnik111

Hita· t •
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01· 0·1lll·Jph na n~11m lr8np1'p ~.~·}.!!~r~!~~:
·~!'!-~~~~łd~.~~.
w~tr'Jlll~n1·
p
dął·
~1~n~
w
~zf\d
wysłał ~ /J U łJ ll/J UU Uh . bll
bU
U b b.

(tel. wt)
polski
do rządu lite\\ sklego not„, w
.
które1 w pterwsze1 ozęścl u- Znaczne aukceay terenowe na południe od MIAaka ał do granią
dzielll wy)aśnieft w epnwfe
ruwulfiskleJ.
rozeJmu, w drugie1 J>owtarza
WARSZAWA, 20 października. (PAT.} - Komunikat sztabu generalnego wojsk
tekst noty wystosowanej do potsldch z dnia 20 b. m.:
»l1sntów w sprawie warun·
ków.
Dnia 18, t> ~~ds. H na tiał:rm froncłe iu•!!łł~'PlłO 'łł'ełnl'manłe '111iaład wo.1e:"!n'.fch.
Nt M.tlnku l>Ołudnfow;ym nieprzytaeiel do o~tdnie1 eh1.1olli zachow,vwal sit akt11111nl .~. dĄt~o
Lnndyn, !O·go J>lt~ziernikll. uporczywie do wypereia nas z ~a1mowanyeb teren~w. D!f~kl brawnro1:'ei postawi" n:s~!ch
(PAT.) Reuter donosi, te nota oddzłałóliv Ws:l'lystlril! ataki ~l)!łllłY' odpute, dzięki rzemu lin)a rót.~1mn J)f:>~b!ega
wysłana równoezdn ie pue21 prze1 Słuck, Grabllwo, KapcoW'·oze, Olewek, Zwiahot. Ob.mielnik i Dei'· ż · ill!t .któr~ ;i~~o!llta1~
rz."d frencuski i angleh1kl do w na~zem reku. Według dolfładnyoh t>blfo~ed idobyez korpm1u „11,,,dy w !'lłp.1\ nasze}
Polski 1est stsnoweza, utrzy· w.srr.~łA do Jiezby, S4.00 ieńc( 1\ i e pooi(\gi l'•nrerne. I pnoil\g sauitar.nv, U dzi11ł. 70 krt.ramana Jest .1ednak w tonie b1n6w mHzynowych i 260 wo7. :'!ll-. taborowy~b.
:przy}aznym. Sot usznicy wyra•
Naozełne c1c:w6dztwo z u~naniem podkr~ślll świetr~ pneę tio · ową 1rnrpu;; ! .jazdy
tal~ przekonanie, ~e wobeo poci ~.owMztwem r.ułkownl~a Ru'!ll&, który powvtc;zl\ ake,4! rr~eD:"t'1'f'ld7lRt.
tego, te za1ęcie Wilna .1tos•
d
d
.
•przec?.ne z warunkami rozejNacielne owó ztwo WOJ!k ~Ol!kich, ~tt~b gene~.lny,
mu i zapewnieniami. iłan„mi
vrzez Poł8kQ Lidze ni' rodów,
.,.:.Y.:AUa. · - ..1-."" • • ~
z=s:a•
1
tZl\d polski powinien nie u·
zna6
OZJDU gen. Zelfgowskłe·
go. Rzl\d francuski ł angielski
~ajmą uowe St!IDOWłl!J.kO WO•
. e
bee Polaki o ile eytuao1a nie
1ostanie szybko w.rJaśnłona.
PropozycJa pokoJowa gen. Wransla.

wkot1e bo1szew1ek m
1·

Warszaw11. to pfltdzie~nik& (tel. wł.'. Z Tondvnu~ i1nf'!n~'"· ł.„ W1·\nl'rl '1.llm ''"'n„ ~•·
pr4'llf.tnow1ć eowi~ł'om Zfl':'':m·1e 1•oko·u pod warunlde•,
w ei1tt• pół roku
ir erze się zgromadzenie n·arodqwe, wybr.-ne przez c•łą lqdneś6.
Przez ten ,,tl1ts trwłić t,t;;.~z.e zaw •esze111e t>roui.
!O patdziernik&.
Wrangel gotów Jest dr,!"tBrczyó tywnol!oi dla ludnośol roe1JekłeJ, pozost"il\CeJ po4

11tunk1da 911Timl11fl81 DOłoJt
lłtł

*e

I SIJll&PJI.

Warszawa,

(tel. wł.) Dzisiaj o godz. 8 po ekup"l'lfł\ bolezewi~lra.

posiedze·
·
Powstanie w Carycynie.
·
nie Rady Ministrów, na Jrtó·
rem oma\}'i~no pr~Jekt usta·
Warszawa, !O patdziernłk:a (tel. wł.). - \V Cll )'cynie wybuohło powsłanit' przeeiw
wy o ratyfikowaniu umowy e~wimm.
rozejmo'\\leJ o przedstawionyeh
. W Smoltti8'Ku zbuntowllł t1i~ dwutysięczny oddiiał ezerwonogwardzistó 'I... Bunt stłuwarunkl\eh poko1owyc~.
. miono i 800 tołnleny rotstrze!'l il".
.
Na ezw j rtkowe pos1edzeme
.
Se.1mu r~łld wniesie odpowi~·
Głód W Sowdep.I.
dni wmoselr, który b~dzte
Wanzawa, 20 p&tddernikl\ (tel. wt.). · - S1 wieL'~i Komisarz 11p~ wiz&oji Soroki.n
przedmiotem obrad na piątko- oświs8<'7.:J'ł. te z p!)wodu nieurodza1~w. syt•i ac)a npro w znc7Jia1t Rosli .1eet ro!paoziiwa.
'
~em poeied~enlu Se1mu.„
:południu odbyło siQ

Prem. mttos na

Trockl ltachw:any.

Pamm.
.

(PAT.) „T1mt-s• ·1owhidn1e si'!
~,.. ?ródł• dohr?:\lł poinłormowa„

ne~„, te r~e.d polski w swe1 t__..~ •~ 'ltt•ied zi ni\ nQte fr!.ncu~lrn·
aT!g1"l!k~ 08111\~ifĆit, te v.i ,,; ' ·
~".:r" eent

cóu

W!pl\'1iałom7śln cśe

mo~antw.

\'Vezel1t'.rn ma

~hjł. wiele zsutani • d1 łeb
lolttl~ości w,;gJ~dem Po1!1d, b.v
pnyf)U!ZC?:aó, ft kor~'7 staJa

on e: ~ trndnej Bytuse1i P()lski

:,:
.·

l'lh. dora.dtllnia ·et rezygnacji

z Wilna. D11leł . :r:i:ąd polski
"-"le wyraz !'!Wilmo.zdziwieniu. ·
~~ !:i'r'me,a i Ar.gifa uwdu;ą ·
7.ft. s'1Jój ohowi~:l'lel\ darow-ywa·ć
Wilno Litwte. i doda'e przy·
tP-:i·, ~f! ileoylli!& taka mogłaby
~ywoł: 6 nowe konł!Pdy ora~ .
!Une nie7.adowolenie w eałei
nrmjł fłolełi'ie;.· Rz~1 polslii
f.wuc' llfl~ do sprzvmhłrzeń·
~~
-~ gorącym apelem, aby
me ~ławiałi przeszkól l"ri~ -· ·
Odbudowie państwa poJi::Jriego.' .
, Wr~rszawa,. ~I) 'J'.&td~iernib.

\PAI.) K' rrnsra spraw z1:1gra·

nirznych pod pr.,,e\'fodnietwett1 ·
p. Stanft:ława Grabskiego · w · ·
obecno§ci mtn·etra Sapie·ł!y

orAZ członków de!eg~o;i poko- , ·
jowej wysłueh!lła J•rzedsta·
wtenia tekstu pr!>l in,inar)ów·
pokofowych i układu rN~eiino·
t\ego punkt za 'J>nnktf'm. 'Dy~·
kusia siwierds..iła, te oba trak ·

taty nie wywol&ł .f z tadnej
!trony fl:;r eeiwu zftsadnicz~ .
f(O. N11 w1dosek p. de Hossetn
wytatono dele~acji P8 i:deko·
wnnie. Na wniosek P· Nie·
dzl~lst : ego uehw1>lono zwróeió Slfl do marsz8łka. Se1mu ~

tyoienf~m zd1~cia s f)Orzu,dku
p-olłtyczrie SO· obrad spr&wy wlleńs id e1.

Warszaw", ?n patdzierniue, (tel. wł.). - Z Londynu donoszą, te f!!fery
Warszaw.a, 20 pa:tdz1ernlk~ wieekie w Rós )i o~tl\ do t-ardr.feJ umiarko wane) polityki wewnętrzne) i zewn~trzne.j.
{'PAT). Dnia 1a b. m. :.o. w f edz!ł
WładZfl sowiecJde niez1dowo1one ~01 r. zaeho" ani a Pii, Trockiego.
:pan prezy.dent mi~istrów Wt•
·
Na ot1tatniem posiedzeniu Komitetu \\'ykons.wctego Sowt~tów, W:\'UMUO "łGluln f\ etos w to" arzystw1e wojewody nfnoeei Trockiemu
Bre,skiego, szefa seke1i dr.
•
Rozkaz gen •. Wrangla.
Stud~iós.k] ego i sekretarza Osi·
now~kiego miasta Tuchol~ i
Parył, ao pdd!:ernika (PAT). Radio. Gen . Wrangtl \fydlł tozltt~ dii•mny, w kfó·
Cholnke :na Pomorzu.
r1m mówi m · ~dzy innymi. Arma rosy1ske. mt.siern1e naprzód dJa nwelnłenia oiez1ste) Zif·
mi od j11nma hols7.ewiełdego. Ma onR prawo liezy6 na 1ednomyśln" pomoc tyeb, których

Warnawa. 20 patdził'roika~
(tel. wJ.) Jak dowJsduie \llll~
nasz korespondent warszaw- ·
ski, . głosowanie nad. sprawi\
Sf'natu zostanie odłoMne. l' O·
w·em zar6wno PPR, jał<0 te;.
lres~omanle
IROIBISMIJ broni. Wszyscy Cl którzy I ędą. podbur:ui.6 lud~ość ~rze<'ł"!lto 8rm1i rosyit1k!el j którz.r ludowe~. OZUlĄt\ że się r.ag8:. '
, przez to samo b-:dd, wrogami dt1ał&jl:\(\,Vm1 przeciwko eJczyźme ZO!!tnną wygnam ~ :tla.51.ego lo-powah i td są zagrut~m,
ICłłnlgswusterhausen, ~o pat· obszaru. Ant r&ng~, ani stanowi~l<o winnych nie b~dzie brane pod uw11g~ Ob l\Wt1zy "ł!· dątą obeenie do odrl)Czenia
dziernika. (PAT.) Z Londyłlu dz~ spełni~ !IWO_je obowlf\Zki wzgl~dem ojczyzny i armH.
głosowania, b_y '"" iakikulwiek
donoszą, te Syl'Vla Pankhurst
Gdy nieprzy1aoiel zostanie zwyeiętony lud ros1hJki wjśle sw;yeh przedilfawieieli d > !IJ>osób wy ść z niewygodne1
z~stnła are~ztowann.
zgromadzenia narodoweg;1, które zndeeydu1e o loi:ach oi"żyzny.
•
dla siebie svlua.c i.

hmll l dM

„ ......„ „......„ ......„ ............„.„...„ ...„„„„„„......„„„„„...„9!!!!!!!!1„„„...„ ............„ .......
JERZY PLQMJEŃSKI.

Oda do

młodości

w 'wietle najnowsz9ch badał\ l(r9t9czno•

literocl{ich.

,

(Dokońezenie.)

.

le w7ohcwanf e 1est po~g~ te urabia ~no
4ewolnie dusze pokoleó, &e l-'ltanowi fnndamental·
:Dl\ podwalinQ dla przyszłości społecte6stw-była
to wiara ralego kferun1< u. A jego n•iezełn'ł zasil·
d" peda~ogiezn~ h;yło dostosowanie wychowani
do postulatów wt1zecht§wiata, jako makroJrosmo&u,
i podporzf\dkowanie sze~ęśoi& lednol!tkowego ce.
'om 1biorowiskR E1połe 1·J1 • fig~.
W

ssezęlciu w11ą11t1cle10

sia wss1stldch cele.M

- - eyntetyzuje poetą wwięzle wyeho•aweze
idee .rac1onlllizmo i lłys11uwn logicznie hesło pro·
1M ternm·u, (szezytne ha!ło, .którego pHt"'~ padla
w tlk& 11& nih1r~ Fid iasza J .kryHt&łowa dusi* -

G!ordsno Bruno.) WHystko dla promle11ne1 .PfZJ·
·o ;h iei i dZ07.~~eln. człowieka!
I ten s•csę~lwy, Jcto padł w~rdd zawodu,
Jeśli pole11lem ciołem
Dał innym ezcsebel do sławy rroduf

.A i:o nk i111,)t\ 11 Udy• .jegt J{(lr~ce, osobiste cre·
se •1esv.ezs, ptłne m~idrie i wiar1 w idl\ee 11Jtro
w• 'łlebt>d~f\C~ Płońoe now7ch czasów, - ered8
wysnn e iri„ m aeierzyete~o eblella • o•wi•oenia.
Pryskają nieczule lody
l pr1:e91\dy 4wiatło tmłęee.
Witaj jutrzenko swobody!
Zb11wieni11 aa tobia słońce-

Pozosta e jee1eze r:a8aitnienf~, .kt6rt ~uoa
nowe ~wietło na hi8tor1ę rodowodu
„Ody• i proruu 1tswania si~ umy~ło•o•oi MicJdewicza. Jest nłtm wolnomularstwo, którf"t
W<'btonąwaiy w eJet>te tendeneJe „oświecenia•.
~ri~,„=" otgan1a&•I.~ , d~łłlęl\ j•
.

ol 1111ie ~ a jĄco

.....

KWe!'t " wolnomularstwa f ;ego •ładów w
dzie)ach t-\\·órczośei wieszcZA li'tsła dohctir,:i:as
ttrtłogfem w literstut:;;e kryt_
vcr.no monńgraf czne1.

Za'J)ewne obawa przed nar11tenietn J rawowferności
poety na niebezpie~z„ftstwo ewentualnych zarv.U·
tów spowodowała zcum1ewa)l\OO długie mllt"EenJe
1ego biografów Pł1tu ł nie i.nilul'l\C& w psyehi·
k~ przemian metoda bo1kotu wołnomułarstw•. 1••
ko a.katoliekiego, ocena ~tgo trJielłdeJ pnel'?zło~"i
1e stanowiska małel współczeenó~c\ i z efa~ne~o.
t>•rtv.mego punktu widzenł11, -p1 ie-kreśtiły wiei.ka;
zaełu~f} .kalturłlln!\ wolnomularzy - rarjonal1stów.
Że obecna koemopolityczno·tydowska i atei„
etycina rrn•s 11 ner1a 0'1d11iła sitJ bezpowrotnie od
dawne~ w1b 'tnie patr1ot1er.ne1 f religłlneJ, te ~er·
wał;r si~ na ~swsze wt,zły ei~głoŚQi ideowei Współ·
J>racy między dwiftma t'r>Oknmi wolnorr.ularstwa,
tego nie dostr egala,. autorowie 'PlltUtłonaukowyoh
!tudjów o masołlaah: .Jezuita Zał"skf i lłS. t ·eJe7.ar
któr.vch dzteła - SI\ z tanłem 1rot. Obrsanowskle·
go - tendency1 nemi tals,Jfikatatni. n. ukoweml,
kompromitu ' ~oemi · autorów.
,
Wolnomularz11mł był1

przeclet

ł1łrłe

wvbitne

oso ł!ltoeof, .które wyelsn~ły nłflza!srt" t>iQfn l na
kulturze 11wo_jego wieku, lac. Wnłery Łukasiński·
Zan, OleHkf„ oz, t<a~. Brodr.iilskł l kłłku Innych,
gwlasdy ł eh tuba polskiego t 'cia lob llteratttty, lu·
d1ie o pr„eoz7stych du1ach ł nitpokałanyeb cha·
rakłer11eh.
·

Chrzanowski defłniu1e wolnom11łar~two ta
L11~w1k1em Keller"m ~Die Ptełmaueref, 19 t Sl, 11•
1<o droa~ • .kMra prowadzi człowir.k& i r.ałe •pole
nefu!itwa do swobodn•go roiwotn 1lł ducbowyeh,
Jest ono Eatem drogi\ i !dUk9' Judzlcośoł, t. J. humanltar71mu i e111nnego nkoohanla blltniego.
Za csasów pobytu Mioklewiosa w Wiłnle by~
ły tam lote m111oóskłe. Du„zą ruchu była ei'•
prawie intf'llgen 1a, I elita społeeg,fl t"a umysło·
wego, protesrrow e uniwer8vtety. członkowie To·
"arz7stwa >'iubra wców i wielu fonycłl Mtckiewi<-1 nie na ehe do t1t;1w•r?.yszenia wolnomularlf
mimo, te nif'którzy rałon.kowie FHomatów a lego
j>h.fjueitl• (ZauJ. b11l rówłtieł j>taed1tawioleJami

...
---......
-.~~-)I' • •,, •

...._~ . . . . . . . . .

~neszenia młuoo „ ei młodzłdy a.kademickieJ
lomatńw ,i Fileretów) wfle:ńską m11eoner1e,.

(Fi.-

Poeta znał 1ednakowot dohrz„ pieśni wolno·
mulnrskie I &ftm 1e śptewd ez~sto, ~ czem wspo·
mina wyra!nie w l•etaoh do Je,owsldego { Pie·
trasikiewic~„a. (Archiwum Filomatów i1st z a gt .
wne~nia

t8t9).

··

Było

to ptdni, które w11wał1 do '-i&pss6w z
.J>rzemoet\•. a przedewsz1stkiem s wszelłtiemi
.przeRl\dnml".
.
}.ło1yw • ptzf'Hdów•, które ,tmJĄ światfo• pt"lwtarza sił) w Odzie•. Boha wołnomularstws
ot!S&.J'"'&il\ &ię ~iównie w mistetne1 symbollee
.ort,•, (sfmbole ,śwłat& rzeo?.y•ł .świata ducha~,
.ts~cueba• t t. d.); hez .1ego tet ~na1om !§ci poio·
stałaby ona ntefozwl•z&lnl\ zegadk~.
· ·
W1łsnł•.11\ sif) feszcze pytania, e~1 obok pun·
kłów stro~nvcll fstnfe11\ równlet ró~nfoe, e~
Ot1a• JJ
asta poziom ewe~o 0118u, czy pos'.ads
arak*tt wieczyste1 aktuslooścl.
l'i· •ni wołnomuhsrskłe - reasumule s•ote
śwfetM bsd 1tnł1 Ohrlan'.lwskł - .}ak 01łe ówcze·
!ne wolnomularstwo i oświecenie tiyly obłodn•·
.oda do młodośoi•, natomłut pttalada nigdy nie
st7gnący tar wulk&nu~
.
Jdeolof'1a ciświeeenia 'jen łdeoJogj~ ,047•.
a1e 1 romantyezn.emi skrzydłami i iłoe"m· Poet&
tĄda nletylkÓ ro1umn my~lowego, wykształeenia
intelektualne:zo i wieds1. (takle były iądanta

włdrszoścl łud1ł

"'wfoeenle, leo1

r6wnłet

.ron·

mu ssalonego•. w eesnle młode~o zapału. (bądtrn,
ro1umoł szsłem•, bo ·,zapał tworzy cudy•.)

Romant7oma barwa uczuciowa. w:vbnebowy
entuz1a1m n1tchołonet dus11y, która umiał& cie!·
pif'ć za. mł ony, narlały ,Odzie• eeah~ nie prze·
mł:aią°'' aktuałnoitcf, oboJ~tnej na przeobr3ienta
i

sranie~

czasu.

I rseea7wł~l1 była ona l'rltł eałe stule•i•
tall1manem dla pok'olefl, Wiewała w daime tana·
31\~ l!lf) w ~onwuhHaeb rozpaczy i m~e nuodo·
wego helotumu ot\lmłlt i iaad.zl•lł zbłił•J•eg" lił
1searlw11'1w1~

·

,

H Hf ·

8

24 b. rn. pod

_llllill_ _ _ _ _ _ _....

prot ldoratem pard gen~rało·
odbei:łz1e slQ
kwesta na gospody Jl'\ froncie
Zwolnlenle Ochotnlk6w.
dJa uułków łódzkich.
·
.•
Ofiary nfL ten cel przyfmu1e
Wa~~ IO 'Pddzłem1ka <PAT) - W Zwł~sku 15 sytuacJ• na froncie MSW pole- równiet „Kolo Polek•, Piotru bezierm111ówo bez prawa do. poboru łołdu urlopowa6:
kowska 174, codziennie od g.
.t)· AJrad~mlk6w: zwo)nfenfe Jrt6r7ł'h wfnno by6 prze1·rowad1one najdalej do 10 lls- 6 d-0 7 po poł
~&pa.da i. b„ 'J)rzyczem D"!łermł~cc-em~ urlopownntu podl•R&1•:
.
•
a) Wn3'soy szeregoYi a1ra~e>Jn1oy ora~ klerycy, którzy ws~płll do wo.11ka w r.hl\- Egzam•nr dla ekate•n6w.
rakterle oehotnik6w; b) ofiner(\wit i r6wnorz~nł akademi~J (urząd. wo1ekowi), którzy (-) Sekcja szkolnietwa śre·
wstąpili dó wo1ska w r.h11raktf>rze cal!~łnfków n ~ytątkft-m oficerów zvwodowych; o) słu- dn·ego Minist. Wyznań Reli·
ełla.oze 8 ostał nieb 1eme9tr6'" bez wg!~du n~ ezart~ obeen e p.?1ladaną t. j. czy eą oficera- ~i.1nyeh i Oświecenia Publfor..
m?. r6waorz~dnymi Jub łt>t l'Zeregowyml, oprócz ~fioeeró• r6w.ntrzednych z"wodowych; d) uego poda1e do wiadomości, te
oficeroWfe równorzędni oraz ezer~Wi 'J)r&fe!ł)rowt11 nk6ł średnich ł wył.szych za.kładów p~łne i uproszczone egzaminy
naukowycb; ~) WSZJ'l~'J. sze.regowi lh&Wrzyśot ~ roku szkoln~go 1018-19 Uł19-20, którzy do1rzatOŚCi oraz UZUpElłniaiace
t6rz1 ~titpill . do WOJ&ka w charakterze ochOłników; f) próez tego mogi~ by6 beztermi. z voszogególnych przedmiotów
!Iowo urlopowal!i ~i 1' pozoi:itałych oficerów i równorzedn7oh .-kademików (urz~dn 07 woj odbędą się tylko w Warsz&·
kowl) na zwoln1eme których zezwal&ll\ stosunki słułbowe.
wje przy gimnazjom 'Państwo·
. lwolnfenie meturzystów naa~pu1e 1edynte na pod~taw~e 1aświadazenła odno•ne1 wem łm. Adama Mickiewicza
władzy, ·11kolnej, jakie dane ęzeregcw7 przedstawi swofeJ władzy wojsko~ei. któretn wiouo (ul. Sewerynów!{& M i).
być uwldeosnłone, te te~o okazi~iel • ebwfłł wet-plenia dn wolska kodczył dany zakład W Łodzi i Kiełoach egzr1:miny
natJkowy.
te nie oQ.będą się, pomewat
Niezamotni akl'demicy i mri'.znyści zar6wno szeregowi, 1nk ł offc.-rowie, zwolnieni liczba zgłoszonych w · t.voh
z wo11ka na prdstawie powyts„•go rozkazu maią Dra~ o do otrzymywrnia w ciągu t•eh miastaoh kandydatów jest zbyt
miesięcy ~ swoJnleniu ich t• Idu ł wiktu wo1skowego w naturze w tei wysokośof, w lakieJ m~ła.
otrzymyw.ałl go w ehwrn opuszczenta enrt~ów. Prawo to przysługiwać będzie wyłl\cznie
Bt{sterrJi, pragn(\cy zdawać
tym akademlłrom i mdt•rzystom, którzy wykllta si~ odpowJedniem świ~dectwem ubóstwa, wymienione wytel egzaminy,
wydanem przez odnośn~ ekademiekt. komielf2 kw11liłikacJin~.
rnaJei ekbdnć podantn w Min.
t) W11y1tkicb A~rre~owych t'CbotnikOw z poza roe1ęnfka 1896-7-'i-9, 1900-1901. ·W. I(. i O. P. (Bagateh~ 121 do
Zwolnjenł• tycti ochot~i':('rw ma być przeprowadzone do dnia 1lS listopada r b.
dnia 22 h. m. włącznie. Lista
Rolbz pow1ts~:v beztermino•ego urlopowanła .., pun.lecie I stoso;vat naldy we dopuszczon:vch do egzaminów
wsmystldeh rod1ajaeh bł,rni, na froncle l w k'aJu. Punkt II na.Jety stosowa6 do wszyst- b~dzie o~~oszon1t w Sekcii
kich fonnaell na froneie i w Jcra11J, z wy·~tkiem toro ae.1i tortowych, ktt."Neler1f, saperów szkolnictwa średniego dnia 2s
wo)Sk· łączn~ł. k1·lelowyeh, Hmochodowych, taJldarmerit polowe) oraz wojskowe], które b. m.
gfosuJ~ bezterminowe Urlopowani& 1edynie wzgledem akademikt\W.
Egzaminy viśmienne rozpoOdnoine rozku:v, dotyoz~ce kaw"Jer1t, formaoU saperów, wojsk łl\cznoścl, kole)o- ezną si~ dńia 25 b. m.
wyeh !a.mochodoWJ"eh ; tand mer)i wydane zostaUf\ osobno.

ABECA OŁ;Q dla
DOROSLYCH.

KOzkaz

W dniu 28

generała ,s.ośnkowskiego.
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rfllm
sygna ' ap up· Jowq,
7".nsten1esz m JOnllrem!
·

B
1

~

en

0
mA._nac~ii.
m~ , „:otó~ kę:

r~ '~częśłiwy.1> łC:: .b"gowie
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Dbając 0 swóJ gros::i: m kieszeni
remjowej p1;dź placówki.
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. .
olę bowiem tw?J~ zm~ent

obry numer ~l11onówk1l
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- -...---~--am-

.

~spólnych piekar
niaeh "!YP 1 ekać b~dą ehl~b
irzeszeni piekllr~e wspólna~
'"': ten _sposób? it na k~za~
piek~~1 1 f 0 Jedn:vm 1. ~iecu
. W tych

prz:v ) ~ ~n? po 5

l? e. ar~.

właśviohh ~ po 4 -yś piek;r~d
u~neruc. omiono, za

na. a~ "
p1ekarD1Q o dw~ch piec~ct•
•
„
Powr6t ucho-:Zźc6w.
zr7.eszono po o~mm właście1el ·
Na moc:.v roZ i ·Orzązzenia Za- i zamkni~to po 7 piekarni.
.
rzq'1u terenów rnyfrontowych W. ten sposób piekarze uzystemat noszych obeen7ch wa- teł. dokona aktu poświęcenf 1 powrót ewakuowanych .1es .kują oszczędność opnłu, cec~
I 11111.
runków ekonomicznych, w 1a• eztandaru.
dozwolony do p3wiatów brzes- otrzymuje możność 1rn~tro1J.
Moskwa, 20 'Patdzinnika;. klch znajdu1e sif2 kra' nasz
O godz. s po południu Stron. ko: lite·wskiego, wł··dzimter- \yszysey pie!c~rze ~obowiązalt
{PAT.) R~ąd powołał urodzo~ wo~óle, a handel i przemysł Pracy urządza w sali Domu sktego, kowelskiego, łuckiego, s1~ naJsolenn1e1 nie sprzed~ 1
u1cłl w Jatach 1881 do 1888 polski w s!lczegółnodoi. Od· Lmlowego ( Prze'azrł 31) wielki kobryńskieg-o, prużańsl<iego, wać chleba żad ny in pośredni
celem ułwor!enfa armJf robo- czyt ten
t. · „Sfły ekono· wiec na temat zagadni„ń spo· wołkow.yskief!O i grodzieńskie- kom, ani sklepikarzom. . .
tn·e~ej .
, młczne .lrra1u a finanse. pań- łeoznych i politycznych doby go do lrnji Niemna.
Co do ceny 2!'~dnoczem pie
stwa• wygłosi '-lm1komłty eko· obecnej. Na wiecu przemawia~ Wszyscy ~oh?dtcy muszą k.arz~ postan?w1l1 za mąk~ pła·
nomista, -prof•. Uniwersytetu bedą pofłłowie: Jui. Adamski i podlec szczepieniu ochronne- ci6 me wyteJ ruk. 25 z.~ fun
J,wowskiPgo j noseł na Seim, Antoni Haras~.
mu przeciw cholerze i zamie- sprzedawać zs.ś. chleb me wy·
Wars~awa, 20 października. dr. Stanisław Głąbińeki.
Nie ulega kwestji, it osoba sz.lr&l~ w Łodd .i okoli~aeh te} .mlc. 23 z~ f~nt.
(tel. wł./ 4Przewodniozs.ey diPrócz 1>relej!enta przyh1ć wielkiego działseza a zsrazem wmn1 z~łasza6 su~ do lnura
Z1~~1io~:i;em p1ek rze osia:
Jpgaeji wojskowe1 al1anokie1 ma'ą na uroezy~tośó pp. min. zno.komiteaJ mó cy, jl\kim JUR·a, Przejazd 4, zaś w po now1ll me ku~ować mą.{1
Chard1gn1 w71eohał do Bruk- spraw wewn. Skulski, min. iest ks. p~seł Adl'tmskł, przv- .wiatach do lekarzy powiłlto· ' ,e 11 , po yźeJ. ceny mk ~
seli.
skarbu Grabski, Zygmunt ol{\gnie do sali Domu Lu1o· wych, którzy dokonają szcze· za tunt, zaś bułtn sprzedawać
Chrzanowski, kilku posłów wei;ro setki słuchaczów, tąd- pied bezpłatnie.
nie wytej mk. 37 rn funt.
seimowych ore_z delegacji in- n:vob zaznajomienia się z na· Przo~óz krów ewsknowa. stytuoji pokrewnych m· całej szą obeenl\ sytuacji\ pAństwo· nyoh n!e 1est 1eszoze dozwo- Sp6łka ha;d•;:.w:i dla łmpor
.Polski.
·wq i ekonomiczną, lttóra w Jony ze wzgl~du na panu·ąoy
u
ą • .
rrzemówieniu księdza posła księgosusz na terenach prt•Y·
k) Przy eechU: p1ekar_z:v
· ·
zna1dzie dokładne i treściwe frontowych.
chrześe1an oraz związku p1~t.
odzwiercfa !}enie.
harzy tydów powstała sekc1a
J
Bilety do nabycia w kaste Nowe -oeny m•··· I wędlin. handlowa dla za:l~upu burto:
Domu Ludowego
k) W huroie: mf~so woło- wfgo, sorowadzama do Łodzi
•
we normal·•e mk. 29 za funt, i rozdziała zrzeszonym wspól·
· d • ·
O goepo na 1:roncie.
'!;.. s
e ,,.,,. w detal
o 1
.
.
k.
W zwi-zku z uroeqrsł• •ci'
Poiar
(-) Snokó1 byt nasz i bez- KO zero 00 •
·
n n rma · nym pieirnrn~om mą 1 na w_yl'Oswi~cenia lokalu Stownzy·
Teatru w1,.elklego.
-pieczeństwo '_:i;„ wd?.i„ozam V ne. S2, kosze~ne o 10 rok. dro: piek c~leba. I b~łek .. Wydztal
,
_
krwawym i bobatrrskim wy· te1. Wołowm1 II gat. hurt. zaprow1antowama m1~sta pr~~"
· s~enia . ,PoJskkh lfopoów j
PrZflmysfowoów Ohrzei;oian, o) Wczora.i wieozorem zgo- sihom t.ołnierza naszPgll, obo- no~malna 26 • koszerna 35, de- rzatd zrzeszonym .Pie~arzom
fabryki „T.lronina" oraz B1tnku r:r.ał TMtr Wiefki•. zwany po- wiązkiem J>rzeto kn1.d~go z tel. normalna ~ 9 ' kosz~rna 0 pomoo do tego stopma, Iż tr~n·
Kupców (ł'io.trkowska 1l8) do· pul:trnie Teatrem SeJina.
na:ó! 1est epftoszyó temu ioł· lO ml<. w.v~el. Baramna w sporty dla zrzes 6 onyoh piewia.du ·emy się ze źrótiła. mia.Nadbiegłe z całego miasta ·nierzowi .z oomoo~ - t:mbar- lrnrcie norm 29, ko.::zerna as; l<ar'd maki l>rzewotone bętf 1'
roda1nego w danoJ sprawie. oddzisły straty ogniowet oraz dzie1, te tereny, które za1~ła w dehlu normalna 82,,kosr.er- za. frao~t.e.m.t i pr;r,y transp lt
iź w. so~o~ do gods 8 po J>O- sł.kawki paro~ r~zwinęł7 oa.' armJa nasza. krwawe łorz~o na o 10 mk. dro~ej. C~el~oina tach m1e1sk.1eh, .zaś ~eparta.
łudnIU ~amknt• bfldł\ eldepy łl\ en.-rgj~ abT polar umiej· walid, 8 ~ tak prze~ wr(jg;\ zni. norm. 29, koszerna 88, delal ment aprow1zacy1ny W?Jewodz
WS%Yl!ltkich Członk6• Stowa- 1oowi6.
.
szozone, te tołnierz cz~sto tam norm. Bł, koazefn~ o JO mk. twa przyrzekł .ws?ieltue prZP,·
rzyszenia - . w mJśl uohwał1
Na ezcz•śofe ofiar w lu- zaznn6 musi afodu j chłodu
dro~.et Włeprzowma funt. ais, pustki i ułatw1ema.
A.I
b •
][ ... ..1 • h ł "
"'
• ełomna 60 mk. hoezęk wę·
ogu ~i!o ze ?&Diii
upouw uz1ae n ~ zanotowano.
. . Nfe1ednokrotnfe zwracano dzony iso, schB'b' i baleron 40.
Z nalezlone.
poJ 6 b.
.
. •
• Slfl do nas z prośbl\ o pomoc Wyroby mięsne: leherka 82
(-) Znaleziono portmonetkę
Pro~ram uroczyełośc1 b~d~te
Godzina 11 wieczorem. Pn. 1 riy zakładan•n t:?OSpó •1 na mk pasztetowa 60 kaszan'fa z pieniędzmy: i skt ślubny n11
nastęou~a,ey:
. .
i~r trw& 1e.szeze. w całej f)eł- froncie, gdzie strnihony i ~ło- . i c~arna 0 28 mk: funt,' s~l- imię Kozerskiego. Wi11do
1) ~ma .2a pstdz1er01ka (So- Dl, pomimo wye1łk6w ~traty dny ł.otnif"rr. zn~letć mógłby cesoo ki~łbasa kra•ana i kieł- mość w Administ acU na zey·,
bota). o godz. o i pół rano u- ogn1owe1.
gorarą straw~. 01epły lu\ł, czy· ba!=la ~ielcnna 0 46 mk funt.
r_,~zyete naboteństwo i po· . Ake1ą rałuokOwfł kieru)~ st11i bielizn~ i serdeczni\ atmo- ~
P
·
' pisma.
~w1ęePnfe sztandRro w. ko1§ciełe komendanci pp. Scheibler i sferQ domową.
Chleb •fłdzle.
św. Stanisława Kostki;
Grohmann.
Tt·raz, kłedv et:I\ stę ro·
k) Na skutek' narad w Ko·
•
ł
!) o ~z. l~ i p6! rano po:
Poszw&nkowany został 1e· kowania poko10Wf', a tołnlerz mis1i AprowiZBCyjne1 w ma·
y.
ttwi4cen1e ł 1w1ed1, nte fabryki d n stra~r..lf W•liutek, upadku. nnaz na froncie zimę e&łą bez. gistraoie i przychylenia si~
Bacznośł! Górnoś!~zacy!
.Tkanina•„ oraz ~.biorowa foWyja~nfono, ft potltr po czyn:ale st&6 będzi~-e~itaeja przewodnicząoego teite, p. KaPoniewa!>. do dnia. · 22 p:17.
t.ogrdJa patpi~tkowa;
wetał nie w kinie, lee~ za ece- Jro'nmnłstyczna lak h:vdra poil· tfankego do postulatów przed- d~iernika KomitPt zmuszonv
8) o ~odz. l i w południe n~ teatru w rupfeofaoh.
niesie głowę, ab1 1dea bol· sławloieli cechu i zwil\ZkU "est w.vsłać do WJ1rszawy d<'
poświ~crnte lok~ltt B"nku;
Publio~m ś6 z łdn_a usuni~to s1ew.lek11, która na polu mfl•· ma1strów płelrarzy' U"hwałonot Komitetu ZJednoezenła Górne
. ł) o ~odi. 1 i pół w połud- szcz~~liwie i w1niesiono apa- tarnem klt:sk„ ponfosła, mimo c.o nast~pu1e: Aby skl:tecznie rzo Sh\ska 7j Rzeczpospolitri
?He lJO~~fęcenle lontu Stowa· raty. 1f.dn&k. w ruchomośclnch ws~ystko zwyc;ętyła;
teraz zapoblee podbijaniu cen mąki olsk (Krakowskie Prr.e1mie·
rzyszenta orH zbiorowa tGto· właściciele 'POnfeśU strat do ternbardziej 1·br •ńcom naszym prze7.właś·ieli po~zcze~óln;yc
eie t\O) po 2 t-0togratie Oórn ·
grafia;
.
• 800,000 mk.
potrieb& nfetylko nspokofe· plt"karń, postanowiono w.n e.lt lqzak~w. uprawionvoh do gł 0 •
5) o godr.. 6 ~ _
potudmu
· .
:nf1t. ni~r,będnych
łrr.eb, ale ohlebn pozakontyngenunvego sowan1a, za1·patrzone wlnsno
ŚwlfJł• •• 9t„.,.. P•ecy. ~erra polskiegn
duezy Po· :i bułek PJ~entraliza :vać i za- r~cznemi podpisalI'i, Łódzki
wsp6Jny obhtd.
&} Dola 24' paM!iernik&
{-) W niedzielę, dn. H b. lak~: która ieh prztd niebez· prowadzić f.e strony cechu OkrQgovry Komitet Pl .., bi -~yt •
(nłedmeJa): _„ gOdz. O rano m., o godz. l2 j pół w połu· pfee~nemi wpl v.aml obroni,. ści&łf\ kontro!~ nad wypiekiem wy wzywa wszystkich Górn
M~za św. w kO~~iele 811". Krz.r· dnie w kc,ściele św. Knyh która slrrPJydłeri opleknńezem i sprzedlltr,. J)Ja wykonania lązaków do natycbmia~tow~·
ta ;
.
·
odbQdzie się 11rocz7e1toe6 po- otooz7 Ich głow.r ~trudzone.
tei;ro po~tubtu z dntem 20-go go ~łotenia swyoh fotop:rn.f i
7) 6 godz .• 10 rauo dysku- świ~eniA "3ztandatu ChrześolW dobrze korf{tinizqwanej pd faiernika nasti:ipuje redu.k:~ ~ tute;1zym Komitecie, Prz~
ąłne Zebr.•nte Cdonk-Ow . Sto~ . jańsko-Nijrodowego Btronniov go!podzle &ołnle 1 to wttzystKO cia iłośoi ozynnyc.b,. piekarń w. ) zd 4, I piętro.
uarz;re1en1a
g
łaat,awym twa Prae7. •
ZDftletć powlnitm.
ta} proporcji, J~ Zlllmlaet 280
Górnoślązacy którzy fotogra·
\vspółudziałem
flflproszonyob
Na. uroczf .ąto~ć t11 przvb«:SkłaG l my przeto
obf ic!~ piekarń pozakont; ngenso ych, 1jl n o poslarł&J!\ I l<t~rym '.fłl·
'1e '-".sz11tkłch dziełnio 'kr&JU dzie tnany dzi, łaoz· na. odo~,- sklndłtl na ten eeł, nie--h .dzie- będ1le wvpielrllć cbleb poza„ r ntH ,mater)alne: na tal\i ' ~ • ~
gości ;
w foznad~kiem, organizator ci Łodzi• czuJ~, ł• miasto ich !rontyngen~owy i buł1<1 dla datek nie pozwala1ą., wino!
8) o gods. 8 wJee1oreut .od·. ll'Ze~1eA robo*1110~1ch. ks. p.a rodaiDoe płlmiti• • 11't]cłl ta1łe liozb7 włdaiei 1 p1ebrń :cgłosie ailł do Komiteto ldóą
8ałi (~neertow'1 . U tron Sł1.11iełAw A4a~.&1~_kt6ą ObłO.dłłA
f!łP OgTIDk
a ~ . •~
ln'yje łf zty fottl2!'afii.
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Z uroczystości
sobotniej.

• ta •'Ol\ o1·IC.
zm1as.
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Uclzka Strat Ogniowa Ochotnlczl.
. d-;_i
W me Jtł.I.;A"

Ł
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D A'

.2) Zawód,

Członkowie poszezególnych
~cl".łzlał6w z.błera1" ~J~ o godz..
S•ej rano w domach rekwizy ·
towycb •&wveh oddziałów i
t>ezekn)l.l '
6 "'

„·

tam

•

280°292.M
Ruble dumskie a. JOOO"
77-73

Dolary St. Z1.
Fr1mkl franc„ r '
Franki :belg.
Frankl ezwaJo. .

279

'.18.75

19.75
45

BaPdJ.owy w

Zeałr~ mtlzyka i sztuka Ba~ar;:;~~ki
T6Ctł~

•••1•1111.

Uwaga. Zmianę adresu na(
opuszozenig, terenu le~y natychmiast donieść Ko.o
plebiscytowego,
mitet:>wi plebiscytowemu .
Nie sąd1. te be;t; głosu Twe~·
8) Czy posiada metryk~T
9) Czy posiada świ,,,decwto go -się obejdzie.
7 )Data

418·417
79·75·79
11.25

Liry 1'ł6ald~
Bank

50

994-992

dalszyoh roska• Funty Gzterl.
·
Mark{liiem. 1000
K 0 me :n tl a. Korony ll:UStrjaokie

~lubu, mie1soowoś6

11'50·1900

Łódzki '

nieł. po cenach na1uiższych
„Złota Czaszka" j. Słowackiego. \V niedziel~ teatr czynny
będzie trzykrotnie. O godz.
12 w poł. IV poranek dramat.yczny „Modernizm w teatrze•
Prełeg'"nt J_ Kotarbiński. O
godz. 3 po oen11ołl popularnych
„Papierowy .kochanek• (w III
"bsadżie
Zakrzyilska - Pierot
R gro-Krawiec)' a o godz. 8-ej
wieoz. Ibsenowska. .Hedda. Gabłer•. We wtorek dnia U·go

F1rle1

r:

•

•

1900

•

ZRkbv:t Ogt.row1eek:1
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Składajcie

Ofi ary

ns
fllndUSZ
m
prem.jera „Urwisa• B. Kater-. I
•· t
wy z p. Jarkowską w popiSO· p e11 ISCY owy.
·

1głoś się.

natychmiast

TEOFIL PIETRASZEK
WARSZAW~,

osobiś·

MARSZAt.HOWSKP. 'JEL. 509-73.

efo lub listownie do Komitetu
Zjednoczenia Górnego Sląska
z Rzecząpospolitą Polską (Warsza.wa, Krakowskie P1zed„
mieście 60), aby ci~ zap~s&no
Dl\ list~ głosuja,cyoh.

W

OGŁOSZENIA ·

budowy- robót
ziemnych

o

IOk!' 1000,0

po ugotowaniu otrzymu je się kawę ~ma
i po~ywną. Wyrób i sprzednt dozwolop" przez •.fin'sfr. Z<lrowio
Pubłiczn e g .
·
czną, ~łod.ką

Orla 15
tylko

Wykonywa jako specjalność: Roboty ziemne, kanalizacje,
budowy kolei, dróg, odwodnienia, meljoracje łąk, wyszlamowanie i pogł~bianie ~tawów młynarskich oraz powiększanie wody w takowych, roboty niwelacyjne, tretuary, betonowe, aswaltowe i roboty brukarskie.

1

Magistrat

....„„„„„„„...„„„...„ .......„„...„„„.
Hebdy uzna-

• 11a przez powagi lekarskie. Łatwo
11i' wdera. ma prz)'jemny zapach
nie plami blelłzny 1 cisto ii łaho~
Scil\ si~ zmywa 111od4 Ztldat w ap·
tekach i składach aptec:zn. ty.ko
takte · r.lote l'lęby
mas<: P-RA HEBDY z aw1erzbow- e\ara
cem na etykiecie. słoiki nal -3- ' plaol najwyil:aKe
cen~
,
,.... 12 osób Tow. E.ttebdaiS-ta War·
Hauoa. Elektoralna 18 tel. I-37. Dla koni od ~\llierz.
Piotrkowska 107
bu i parcha EKWEL HEBDA
·
,
23. 1. 1920 r• W U.Z w l..odzi.
lewa ofiocyna.

sztuczne

Wailand

J(upno
~·

t s11rz;;Baż

AAI
:~:~~ 1:k~~~
l
fokowe

arakulcw~.
!JS7derobę, błeli21nę. dy ·
wanr. meble, Jl'l8!!217ay
dCJ szyeł& · pła~ uajlepł•j
Chrzrino\11J~1>
Wóloza.t\

ly

-1r11. 43

n„

i•

od

mt. 5()(), Ubrania mę,„
kie od l'\t. 16~0 1 TJf'A l
dslectnne oll Mk. 200. O
buwie, spodnie. koszule
1laJeson7, Sl> ódnlollk.l dam
skle biełhma ciepła, toury łokolowo. awUry,
kołdry. oh118lki poleca

chrzańclja6slra stł1Jdnl·
t O? '- rtt . po . ' irm!l

ca

JaPmark UdzkiPIO&(
4, jllt!PWHI p
UWAGA: ubrnuia l pal•
a. na zainówlente 1 wła
uyoh m!ter!•IOll',
.l:Oll1t1l\1!.

Meble

Najtańsze uódło! Naj
vł~il!l•J w7b6rl ' SJplal,
ute. jadalnle. ~abtnety

kuchnie. pojcdyll.ci:e, !lle;a
'1'. blur.lla, ••oły łół.ka,
lrrnsła. C1to1rttn:r i ~me·
łht8l ~o spania or u ma

łlraee

poleoa: ChneQol.

a&Jieka Stł-.łnlca w•bll
.ood fłrmi$ .JaPtnark
t.6d•lll•

»r.

~

łto.n•.

J>totriowua

pl•r•ue pitt.ro

R6z

pa

Lewkowicz

agublł

n~;~
l.a<'.h.ndnla aa

dolcnmentY-

Potrzebnjda1!ae1: ;
roboty d8mek1e, mę•kle
1 reperacje, Zgierska 61i

J.

DPh~k l

Nagrody 50 m.
ks!ą
łecnkfł legt\7mao7.Julł na

Kto ehce1:,~~~dai

otnyms ten, 11»Póot

H@ło1I.

nim

dom. wlllę ma1ątele r.iem
sill, i ł p. niech •i.:

Dom

Komłsow,Y'

•raa:aycll, .Ptotrko11ukci 90
1'e1cstraele be11>ła\ne.

11

pasr.pGrt · polskl
w7dan~ w todzt ks! ąłe •
ezkę odrllozenia, metrykę, akt ślubny oru hl·

ne

chleb dln 6 oc;6o, w7da
n~ JJ& lmti: Lejba Sło

lowaka 199.

Piotr•

WladomołC N&•ro~

Dl'1Jo.la.

traw~.Ov'ski

fl. :Kupke.

i

IE UP llJij B~ anty

Poleca.my rnwsze oa sklllilzl<> ri ra:rid) ,., .; r,yst1cie zagra:iit:zDf! l"!ałnnt! tytoni rln w " r ob u cy•
gar, papierosów i tabaki.
Składy w Poznaniu I Edkuhnen

Import - Tytoni
HEINEBERG,
MEYER & Coz
Tel. adr. Tabacos

:>2

plac·7

zo·

n:.i !lep ze

złot••,

113RVLAi'1TY.

robę, bielizaę,

kapy-

do odebrania katdo
razowo w większej lloścl, beipłatnle

6dzila
i.i:agu~ione

kuJe magazyn bielizny

łn 

tell~eue1\ µraenląccj. woj

stcowwoh. oraz młndztety
szkc lnet opłato. zn zona.
Kółlca prfwa\ne na wa•
ruokacłl

ulgn>ycb. Zapl
sy-Przejazd 40 w po-d•6r:im IP·

nglik l°S~~~UJ~
to)e

t6d„~''"'"0•

l

po•
wygo•

umeblowane

111 ws1.elk1emł

darni, usło~ą S ewentu•
&lnie a pełnJm stołowa~
niem u ehrze~e. rodziny
OferlJ pi~m. porl.Angllk' '
olł•fltV.

t.i:;łruui;U.~

DoJoa,;?3

Mll;ews1•izgubił por~

fe~ aawierająoy 1076 mlr.

i paszpor& polskl wyda
DJ W Łobl

Z1rho'1nia 37

zra~l Laibaś Hercber~
zgbbił pasiport polald

bram :::;zmul Grund-

.aiJbU

i;ózet

W, ·Molllsldega. Dla

ładne

przy hotolo. Wllldomośó
w admłnlstracjl „ KnrJera

Wyrlauy w Lodzi.

A man

zgubił

ptsiport

nlemleolil wydany VI Ło
dzt.
ntooi
ozc21epaneKi,
Nowo .::egleln!ana
nr. 48 zgu1:11ł keląteozll~
legltyma.oyjną na ołtleb
dla 5 osóh
tmeno1an b'tnirns zgublł
9'il' paszport niemiecki
wydany w Łndat,
rtwao Ma.c zgnbU pa
e"por' a1em1eo1d.w1
dany w Lodzl-

E

a.7g._ .Nlcll\ua Klelba

F cha 42

zgubiła

'WP QIOWą .

kartę
•

r-1'••. Gut.er111aa, Lioru.

' i zg11
osol>lsly
wydany w

ł'aru11t1owa

doi"ó1

tymoztaowy
l..orlal.

J

01uo uu1oi.ztuj11 ii;guołc

· paozp orr. nlemleckl
wy ds Ul' w "Lodzi i kał

to

rejestraeytną

ntk

l"OOt•

k11r1e

wę((IOW$

Luu1nuw11.. r.g1o1.
bUa pa:uport pOl11"l
YJd&DJ w Loc1zl
- 01<1~

s1•ebro,
nerły,ata

!l'l}żne

ze•

Płace najlepsze
eeny.Prosięsięprzekona~

garki.

7 Konstantynowska 7

z.

Milich, prawa
cyna t piętro.

Otle!

Or. OuUi~wicz

.k'apcz,yllsk e•

J mu Ciemna 11

skradziono paszport nlemtea
kl 1 legitymację chlebo·
wą dla 5 O!!Ób.

\V
J anpaszport

1AJ8ZCA&K:

daoy w

Ordynator Szpitala
MieJskiego dla eho·
rób skl'1r ;;yoh. i we,
nerycznych.
·
ul. Piotrkowska SP
ó 9- 11 ł od 4-'7 P;l
921' T'. '.' • lJ„ '/. f ~1-,t
aweł Grae~~rozy;i; zt
gnblł pa!lllporl; rosyj·
ski wydany w gmlol~

P

.ltl81lbil

polsld wy·

Łodit.

lodel WJ !eóskf :igu·
bił
p11sapor• nle
mlecld wy11any w f,ouzt

'ł'islrl

S

N

ke1ą~eozk11 le~HpnacyJ•

Dll na oble b al• 5

oso b •

tanisław

OomańaKl.
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