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WARSZAWA, 26 paźdilernlka. (tel. wł) Sprawa Gdańska
weszła w fazę bardzo ostrego konfliktu. Na jednem z posiedzeń Rady
ambasadorów w Paryżu, na którem Padęrewski oświadczył, że Polska
nie może podpisać konwencji, zaś niemieccy delegaci gdańscy, że nie
mogą obradować nad zmianami w
projekcie konwencji, uchwalonej
przez Radę ambasadorów, przedstawiciele Anglji opuśclli salę.

Fierwszorzęina amerykańska

Jabryka

MASZVN DO PISANIA
· otwiera'ąc Central~ sprzedat.v w Warszawie ora?l kil- ·
ka oddziałów w innych miastarh, noszuku1e dyrek•
tora oraz kilku kierowników do oddziałów.
Otnty z · okłailnvm cur. iku1um vita,., składnó pod
„TypewPite„H do Biura Ogłoszeń Tow. Akc. Rek·
Jama l'olska" Jasna 10 w Warszawie.
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Polska zaczyna przeistaozaó

czebn

e 1

Staie w

łł-

watn;~h mocarst!ze~!r!/e~:

skich' na miejscu
~lednłem

zgoła niepo-

Wiec ~inna st:i6 sif) 1ednoeześnle pOtf2gą, z którąby li·
oiono si~ w świecie, której
głos nie bvłby Jekcewa~ony
Jak głos pierNsZetro z brzeg~
paftstewka, powstającego na
gruzach dawne) · monarohU
habsburskiej lub teł na gru·
zaeh .kolosa 0 słomianych n.ogaoh• _ Rosji.
Ale, aby ten głos i powagę
uzvska6, musimy dopiero zbu·
dować

potęgę

pot~g~ wewnętrzną.
gospodarczą.

-

pHństwa

pol kie~o. Przez prae~ wytę·
!onn, systr mat.vczną, w,ytrwa

Ostatecznie spra·
wa została powierzona rzeczoznawcy prawnemu, francuskiemu ministro„
wi spraw zagranicznych, który stara się „doprowadzić do

kompromisowego

Aby zaś stać się wytrwałym,
trzeba wyrobić w sobie hart
du„ha i ciała. • •
Hart., odporność na prze·
szkody zewnotrzne Jedynie posiąść motna: w niej człowiek
zapomina o słobośoi swoie1,
nabiera zaciętości i nie usta1e
do ostatnie1 chwili - d pad·
niP, lub zwycię~y.

To tet szczęśliwie się skła.·

da, i~ w samym zaczątku
zmartwychpowstania państwo·
woścJ naszej zmuszeni jesteś·
my walczyć z przeciwnośolami. I . te przeciwności nie
prędko z drogi nasze) ustąpią.
Bo - jakkolwiek padali\ w
:r cy
·
h ł
walce tej ofiary na1dro~s·rn ~wa
za~rawion)c1
i jp~ac~ hartufe się jednocześnie. duch
k 0 1}
yn,cyo • n e e no narodu, przetwarzamy się po·
sf~t~I!n~~rri;~~~!:!t w~~~w:~ wol! ze :mi~wieściałych w nie:
dowodem 6- i t _!
Y '. woh w ludzi ~zynu, w ludzi
gólne ł r. wn e
}oszcz~ ~ądnych zwyc1«:stwa.
skiego~~:~w P~i:~!f u Jit~~a: Ale
z wrogi en: z~„
tury i sztuki, Pa wre~zcie na- wn~t~zn.rm po utrwal~m!1 s1~
wet handlu polskie 0 _ iak pokom .1 ła.d!1 na ś.w1ee1e w -Poznańskiem
,g
przyna1mme1 pozorme - ID?·
I gdzieniegd;ie dostrzegaó ~e ustać, a w kaMym r.az1"\
el~ dafe zdolnośó do us ste- wielce osłabnąć. .Warunln zaś
matvzowania rac ezas!m- naturalne - wy1 ątkowo po·
choć bardzo ~zadfr~ _ cech myślne ~ lJO\Vodu boga:ctw, ]a·
wytrwałości.
Y kie na z1emłach polskich p~·
Ale. naogół biorf\e, iesteśmy siadamy, mogą zno\vU osłab16
narodem niesystematycznym, nasz hartr nas?:ą wytrwałość.
a _ju~ prawie wybitnie niewytrwałym w pracy - w walce
•
o byt

Do morza.

sił) w pa:6stwo wielkie

Francja całkowicie popler .stanowisko Polski.

walka

\vięo, 1eślf

chcemy realni\

sprawy.

l ugrzę1niemy w kwietyzmie,
D1,iś toczy si~ przy. stołach
w przyslowiowem „iakoś . to dyplomac1i światowe) spór ti
tam b~tizie•, do czego tak wy· to, czym$mymieć bezpośredni
ji\tkowy od wieków mamy po- wylot ku morzu, ozyli tetnie.
ciq~.
Spór-powiem-:- na i bardziej
Stworzyć w narodzie poi· doniosłego dla Polski ~maoze·
sklm energj~ wytrwałą, nieu· nill. Bo nie idzie tu tylito o to,
sypiaji\C~ potrafi jedno tylko: te państwo polshie przez od·
stały kontakt z morzem!
cięcie od świata b~d~ie zmu•
Morze-ten !tywioł najpif2k· szone- wieść ~ywot suchotniczy
nfo1szy ale i na1grotnie1szy pod wzgl~dem gospodarczym.
zarazem; ten żywioł, któr.v Ale idzfe o · sprawę bez pogotów Jest katde.j chwili na· równania wdn•eiszą: o pPZ'J•
stawać n'l tycie i dobytek szłoś6 Polskl, bo o du•
człowieka, z którym walka cha polskiego hart i
musi by6 cl~gła i meustanml, wytPwałoś61„.
bez wytchnieniu; morze do·
Jedną z prz~ czyn podsta•
piero uczy człowieka w.vtrwa· wowych upadku Rzeozypospołości i zaciętości w walee, bar· lite1 był brak zrozumienia„
t~ie prawdziwie .)ego. ducha i ozem jest dla narodów kon·
e1ało, bo zmusza do wiecznego takt z morzem.
n.apifJcia ner~c$w i wtizystkich
Dzisiaj w z!lran_iu odradza.
fibrów organizmu..
nia Słf2, o~ow1ązlnem _nas~ym
Dlatego to n111w1ęcej energli otem pam1~ta6. I obow1ązk1em
i najwięce1 w~trw:ałośoi w wal· zrozumieć.~e wolny dost12p do
c~ o byt posia~aJą ludy wys- wybrz.e~y Bałtyku to dla na!
prnrsloe (Anglicy, Japończy„ kwest1a. być a:bo nie ~yó!
cy).
.I ~dobyć s1~ musimy na
_I dlate~? bn.k. było PolalrnI? w1elk1. okrzyk. któryhf od·
teJ .en.erg11 ~yo1?we1, te m~ zwierciadlał. całą gł~blQ naum1eh doce nić n_1g~y wartości szego pragmenia ~yoia 1 kt~·
morza •• pozwalali Slf2 kon~aktu r~by wyrata~ nasze tąda~~·
z żywiołem. tym pozbawiać- n1ezachw1ane, okrzyk: .Mu~u ·
na. ~orzyśe mnym, a na zgubę m.v mieć do~!OP do morza!
sobie..
Do moria .

oze;m m.iędzy b szewil<ami a

Petlurą.

Polski potęg~. musi·
łą 'i ··
.
my ~auczyć się systematycz·
WARSZAWA 26 października. (PA:T.). Rząd polski otrzymał
J racować p .trafimy : te~o nośo1, a p r z e d e w s z y e t·
f
'
·
•
·
b I
·
· p tl
dowodem cbocia.tby wybitne ..1r 1 e m _ wy i r w a ł 0 ś 0 i, wczoraj o lcjalne za~tad mienie, ~e m1~dzy o szew1~am1 a e '!rą
jednostki,. ~tóre _nawet na ob· bo z :nfe1 _jut ~nmrl przez 1'i F: zaw~rty został rozejm. Z tą chwtlą na całym froncie wschodnim

eym tefen1A -

stworzyć

załatwienia

St'ód lndh·, do sysłernatyczno~6 ste wyklu1e walki ustały.
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''Posła

Moraezewskiej o llrzy· ty e.ltademlckie.1, powracającej
powrotu do kra1u z womy.
niewoli bolszewio- Przemawiało ieszoz& kilku
k1"1·
'
posłów w sprawach osobiPoseł ks. Lutoslaw$kl zgło· stycb.
..sił nagły wniose.k o za pewnie•
Nast~pne posledzf'nie Sejmu
nie rządowej pomoc młodzie- w czwartek o godz. 8-ei m. 80.

O~ra~J S~imn.
Wrażenia

śpiesz,nfe
jeńców w

Selinottt,

Warszawa, 26 pddziernika.

Na.

porządku

dzy innemi

dziennym mi~·

ustłwa
d1'1s~a

o

współ·

Wrtłffn

PosieBzenie Sejmu i komisji.

(tel. wł.) -

Dzisie1sze 'Posiedzenie Se1•
mu rozpoez~ło ei~ pod nader
sympatycznym znakiem, mia·
nowicie dele~seia górników z
Zabrza ofiarowała Se1mowi
wielkich rozmiarów sztandar,
który został zawieeiony :nnd
mównicą ~ ' osłów i przez cały
ozas posiedzenia powlewał

memm

PDMDUBJI

'lltule.

dzie}niach,
rozprawa
Odańsk, 26 go paMziernika.
nad konstytuc1~ t 8 cr.ytanie (PAT.) 4'uteisze dzienniki po·
ustawy o potyczce przymuso- da1~ n" podstawie depeez7
w~j.
Biura W·ilfta. !e wiadomość a
pr~echodzeniu wojsk nfemieekłch prze11 granic~ Prus Wsoho.
dnłch fest przesadzona. B uro
pr'T.y,;naie iAlfnRkte,

~t

w pojedr6czych wrpad·

kac!t

wolska

pruskie ·

przP.szły Litwę 1 uzasa~

dnia to brakiem doste•
tecznego dozoru na gra
wat komisie dla ponownego nicy prusko•litewskiej.
rozpatrzenia spornych spraw.
Komis.ja konstytuc.v!aa ma
HP~I urerM zmarł.
zebraó si~ w ś~odQ 27 b. m.
P•l'łYi, 26 paździer•
dla rozpatrzenia r ·•prawek,
nika. (PAT.)-Donoszą z
zgło~zonych do art. 86~ dotyAten o 6miercl króla
CZf\Oego składu senatu.
greoklago Aleksandra.

Warszawa. !6 patdzferntka. tualnfe w sobotę.
(PAl1.) Konwent seniorów pod Roiprawa szezE1gółowa nad
prz&Wl1dnictwem
marszałka rozdziałem 4 oraz ogólna i
Setmti Trąmpciytiskiego po· sze~egółowa natJ r<V'działem 6
stantiwh odbyó w hle~ąevm pro1ektu konstytu;,)i ma być
M<i nil.\•
t-vgod.11łu 11ołne zebraTJie Sej· prowarizona dale1.
Konwent
Merszałek Se1mu TrĄhozyń· mu we C~\l"artek i µi'l;tek, a Zgt\d?.:ił sil) n.a to, !te przewod·
eld po ś wi~oił .kilka gorących w prqezłym iyg~dmu we ntcząo.v kom1sH ma.1ą prawo
~łów pod adresam górnosląs· czwartek 1 pil\tek oraz ewen• z własne1 inicjatywy zwoły•
kie1
ofiarowany
delegacji.
sztondar
zeznacza1ąc,
s.-1mowi
~e ____________________ ,_______________

Prnklamada molneoo miasta

łdal\ska.
we wszelkich uroazystośoiaoh
Scmrn
nad
26 paMzlerntka.
<PAT)
trybunąpowiewaó
poselską,
a r.ade„
•
lłOan:l.fgcr
Zeitung• ogtas~a
w~zystko p<'wiewa~ bQdZl6 w
.•
dep~sz~ z Paryta :. Pro.lclitmo„
chwili złaczenia BlQ Górnego
w&me wolnego mrn.st& Gdad·
Sl"slra z Polską.
Warszawa, 28 ')>dddernłka. (PAT.\ W.vdzfał pnsowy mfn. epr. za~anioznych ko- slra me. nastit,~1.6 ~~~~~ietbiko
0
!li Wob~:~szy:ad ~~~w toc~!r. 1J!UDiku1e: Dnia 9 pat~zi~rnika r. b. ro~p?częły si~ w W~rsza~vie norad.v tak zwane1 ko.mi· ~~~w~!~~z~olsliro gdaóska.Y zo.
t~ t jl 1 W
~l l\h ł SJi ogólne.}, składające1 s1ę z .Pl'Ztdstaw1c1eli r~qdu poJ.sk1e~o l czechosłowackiego. l\om1sja stanie podpisana. Proklamo'
~ln!~ntu sen 1 o~lw ło~~w~~i~ ta ma za zadanie na podstaw1e tr111(tatu o mnte1sz.oś~Jath nnr~ido~ych przeprowadzić teg~ wania doltona w Gdal'lsku de·
d Jr
t t l · :b dzi ~ rodza1u konwenc1e, któraby otoczyła ochroną prawną odpowiednie wza1emne mnie.jszośc1 leg!it Liai narodów
0
•
nad on: ) ~o I\ d 0 Q 0
narodowe, ze.pl'wnia1ąo im wo be" ustroju istnil'H\ceiro normalny i byt f rozwól n11rodnwy.
·
.
1
1
w nu
s opa a.
Jako pełnomocnicy występuią ZA strony r?. nd11 polskiego pp.: profesor dr. St •nisław
1111111z11111\m
§ 86 r omawialący spraw~ Kętrzytiski-1ako przewodniC'zący, profesor Julian .Makowski-nnczelnilr wydziału tnktatJ•
aftl' mir qnUw.
składu senatu, z, etanie vde- we~o l'lin. spr. zagran.; ze strony rządu czecho~łowackieGro: profesor dr. Antoni Hobza- Poldhu, 26 go patdziernllca.
słany do ko~is1i
konstytuc:y1• s~eł eekcU prawnej min. snr. z11~r. i -profesor dr. Jerzy Hoi zel-szef sekcyjnv oraz dr. (PAT.) Rad· o„ W porcie E.i· ·
Dei,łówobektJ1 ezny3h poprawik Wacław Joachim. Z obu stron u~zestnłozy w homis1i szereg rzeczoznawców. Posiedzenia zabf}t zbuntowali się w sobot~
poe w,
rzy omagal" ". ~ komisU trwały od g do 17 pd ·i~i ernike, przerwane został.V na dwn tygodnie l mail\ hyć marynarze z -powodu areszt<>·
ukształtowania senatu !" dr '· ukońozone w Pradze. Jakkolwiek podp · sanłe układu nłe nastąuiło i dalsze Tillrady w Pra· wania -przewo 1niczącego mu·
dze ~~borów. Przewodmczo,ey dze zadecy!1u1ą o losach i brzm ieniu Jr()nwencji z1ołano 1eanak jui uzgoodnić opin}~ obu r:i:yń~.kiego Zwiaiku robotnikom~sJl konstrfoy1ne1j ~ub~· delege.cU co do szeregu wAtnych spraw tywo nas interesu ·pryrb, jak s1 rdwa umo~Jiwienia cz.ego. Czarni . żaatitkowali i
now~o~
zwo u e pos e zen e ppwrotu uchodtców, wznowieniA wypłat in:wali fom i t. d. On.Owiono szereg punktów dru· podpałfli składy nnfty. Poli·
~o1dISJi konstytucy1nej na gorz~dnycb, dochodząc naogół do porozumienia. Szereg Jeszcze watnych spraw omawianych oja dała ognia;: do tłumu, za.
ro ę.
w War~zaw. e odłotono do czasu ziazdu obu delegsoH w Praif~~.
bUająe 22 osoby wtem jedne·
Zdaje sf~ nie . ulega6 kwe·
Aby 1ut obecnie zapobiec ustawicznym walkom wewnQtrznym na SląsJm Ciesr.yń· go europelozyka. Ranionych
stJI, tek up~z ednk10 . ':e~wal?ny skłm I zmnie1s1yó Jstnfe1ąee tarcia obie strony postanowiły przed~tawi ć sw ..fm rzf\dOm 1esl 41 osoby.
przez omis ~ o •8•Y ucy,ną, wniosek o niezwłoczne wprowadzenie w tycie mieszanel komis11 polsko-czł'słrn~łowaok e)
. ,
przyszły skład senatu nie da z sledzibq na Sląsku Cfoszsńskim, kt~raby minłn prawo samodziPlnie Int rweniować w przy„
lofB ffPIU lJtnJ81mm0,
Bil) utrzymać.
pad kach nadużyć albo aktów gwałtu łub sporów, \\ ynikaiąoych z n\eust .Jonych dot.vt:hczas
IJ
DlliY
stosunktiw wewn~trznych w. obu częściach Sląska C1eszsńskiego. Komis \a ta ,bcriz\e utwo- . Knpenhaga, ~4 P.aźd~iern'k!
rzona w czasie na)blitszym.
.
(PAT• - „Berhnsk1e T1dende
Warszawa, 28 paMzłernfka
donosi z Kowna, te rz11id litew·
(PAT.) Sejm. Posiedzenie 178
ski wysłał do pols11iego mi·
rozpoczQło sf ~ o godzinie 4 et
nistra spraw zagr. not~, za·
m. 80. Zabrał głos marszałek
wicralącą dokładną odpowiedt
Trąmpczyński oświadczył: Za•
na ostatni!l not~ rządu poi·
nf m przystąpimy do porządku
ski ego.

Fro'by konwenc1·1' polsko czesk1·e1·

b~dzie

Gdańsk.

Mas1""a

1

Sprawa Gdańska na nowej drodze.

dziennego, musz~ znkomuniko.

wać,
te świeto złotył u mote
delegat z Górnego Sląska w

mieniu ludności powiatu Zabr·
sklege sztandar'. który pano-

R11111 &l&~Je

Projekt bezpośrednich rokowali Polski z Gdaflsklem.

.
Londyn, 26 patdziernikaPAT
Odańsk, 26 petdziermka. (PAT) Tute1sze dzienniki ogłaszaj I\ według depeszy z Pe. Havas. Odpowiada1ąc na. int.er
pod datą wczorajsza: Rada ambasadorów zajmowała siQ na d~isie;qzem l>OS f'd7.eniu pełaCl~ w Izbie ~min, oświad·

dar dla Sejmu polskie~~. Za· pod przewodnictwem Julius?:a Cambona T1onownie spr11~ą Griańslrn. W~zysłko prze•
aby ten p·~łmy mawia za tem, *e Rada ambasadorów opowie się za podjęciem bezpo•
sztandar 'w dniach uroczy- 6rednlch rokowań pomiędzy Polską a Gdańskiem. OelegacJa Gdańska me
stycb dPkorował gmaoh s;j. ma ocnoty zmienić wego stanowiska co do poczynif'nia la1<ichtcolwłe1< zmian w konwen•
mu. Sztandarnadesłay uwata cif, opracowane1 p~ze~ kom si4' Rady ambasadorów. „Danz.iger Z~itung• znznae?;n, tezm1ana
Sejm polski za zapowiedt i projektu konwen11j1 bez udz.iału dole~acH gdańskie11est n1emotbwa. Jetełl, jak przypaszsymbol naszego blisklegcrzwy- cza6 motna, przyjdzie do bezpośr.ed,nich ro.1rnwafl 11.f~dzy delegllC1f\. polski\ a aelegcją gdańeiQstwa na Sląsku, (Cześć! ską, dełegac1a gdańska nie opuści 1 aryta przed końcem b. tygodnia.
rządziłem

czeM dzielnym
komi
Oklaski lbrclciom
t. d.) Sląza- - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - •
Z kolei w płerwszem czyta•
!tiu odesłano do komisJi usta·
w~ o ulg>ich .., nabywaniu
nieruchomości przez obookra·
to wców.
.
Przystąpiono do dalszych
rozpraw nad ustawl\ o poty•
Urzędowe potwierdzenie współdziałania niemc6w z '"'ltwlnaml.

Jłiemcy

W głosowaniu przy1~to dwie
rer.olucje posła K.oliszera: pier·
wszą 0 wezwame rządu do
ogłoszenia przepisów wyko ·
nawczych 0 potyczce przymusdowdel i 2 gądo we~wantte r.ZI\·
u ? prze ł~tema ermmu
pod111sywania potyczki dobro.
~olnej do 80 dni po ogłosze. n m rozporz~dzenia wykona w·
cz go do ustawy o potyczce

Całą nsta~tł
uchw11!ono w 2 ozł'tanlu. 8 cie

pri.ymusoweJ.
ezytnme

odbędzie

si~

we

ezwartelr.
Po r eferacie posła Gło,biń·
słtiego zatwierdzono r11 zporzą·

dzenie Rady Ohro.ny Pailstwa
sprawi"" emisji nowych 6
mil1erdów n111 reJr. Ntistę p nl e
przyH:to wniosek p. Gląbifl·
skiego o utworzeniu sejmowej
kom jsji kontroli długów pań·
Btwowych.

Prz:vtoto

11agłoś6

w iosku

swoJem.

4

wie Jirzed sob~' wid?.ici9 jako ryia

czee .przymusoweJ.

nm

a tiłwa.

cz~ł rząd, t.e

stanowczo

~~

dz\e obstawał przy nleza.w1e·
raniu tadnyoh, stosunków; z
Rostą sowiecki\ at do ohwih
uwolnienia je.dców angielstdch.
BJ I J·m9f B 11 ·

Dszem w za w111a Ul118l'8.

Lorldyn, 26 O:\td?iiernika PAT
Havas Do Bombaju na•
deszły

wiadomości a
Buchary prze:-.
•ojska sowieckie.
zajęciu

bPama Bmaumskleao.

Warszawa, 28 patdziernłka
(PAT) Biuro prasowe przy
komisanu rządowym miasta
Wars,.;awy komunilrn1e: Umie·
szozona. w nfektóryctl pismach
war;;zawsl<ich z dni.ł ~6 b. m.
wiaiiornoś6 o uwo!n1e01u prze·

Berlin. 26 patdzlernika. (PAT) - Urzędowo ogłoszono tu co n~słępu · e: Wiadomoś6
z Prus WS:)bodnich, it mimo zarzą<l?.ień naczelnego prezesa obro~v, uzbro1enl lurizie prze·
chodzi\ przez gra11łc~ do Litw.v, spraw.1za się. Pzezes obrony ostrr.i>ga mieszkańców rrus
Wschodnich przed takiem post~powaniem; . swfodczając, te lud '.ie, po doświadczeniu w kr.t•
Jach bałtyc kich wiedzą, ie.k ie następstwa to mote za solłl\ no „ iągnąć, i zapewnia, ~6 poczy. wodnł~;,ą~ego Zw1a~ltu robot~
nił wszeJkłe dalsze zarządzenia, aby zapobiedz przechodzeniu uzbrojonych Judzi przez gra• ników rolnych p. Kwap':ilskie„
nic~ Prus Wsobodnioh.
go na skutek lnterwenoH po·
słów soc alistyoznyoh i innych
osól> u Miu. spr. wewn. nie
O'lpow1ada rzeG1.ywist ,1ś ~i. P.
Kwap iński zostllł B?t'S7itownny
męczenn1
z nak1:1zu starostw~ Turku za
.
~
•
urządzenie podczas stanu wy,
,
.11\Uti>wego bez wiadomoścf
władz ·adminlstracyj11ych wie·
Paryt, 26·go pddzternika. ezłowfekJem, lrtóry !yoie swo1e (PAT.) Havas. Z Irlandii nad- cu i vochodu i sluizany na k3
(PAT.) Havas. Dzienniki pa · oddRł dla bronłonel prze'1l sie· chodzą wiadomości o wr11t.e- r~ aresztu. Nast~pnie
zaś
ryskie omawia11\ śmierć hur- bie idei. Diienniki zauwda·ą., niąch, juie tam wywołała. wskutek rekursu wojewódz·
mistrza z Cork . ed on yślnie te śmierć burmistrza powięk· śmier6 burmistr7.a z O rk. Do two łód7.kie zamienih mu ka·
u 1 na1ą, te nalet.y uni kn 6 wszf'l· szy iPsz.cze trudnoś~ i, w ia· Du 11ina nadeszła w1adomC'ść rę ares7.iU na karę '1'rzywny.
kie;?O mieszania s1~ w we kich zna;duje su~ rząd a11gi l· w chwili, gdy polfo1a prze
wnętl'zne eprawy Anglii Jt>d· ski.
·
prowadz;,fa rewizi~ w urz~ izie
nakte zgodnie p0'1n ·1szl\, łe
tamtejszego burmistrr.!l. Całe
nalet1 achylit .czoło przed Londfn, 26„go patdzlernika. miasto urz.ybrało tałobo.

sn11erc
. '

.ka 1r. Ianazk.tf'Jgo

~
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Bank Zwiazn

Sp~łek

Zarobkowych.

-:(D) Jedn11 z n111wi~kszyoh
.lfl~tytueyj fin&nsowycb, Bank

Związku Spółek

Oz ał

U robotnllr6•

~ o~ ~ o~ are zJ.
-a-

i

(a) Onegda1 o 6 wieozorr.m
w salt angie]ąkiei odbyło ~li}
zebranie deleg.itów robofników priemv"11u włóknistegn "
obecności fi' o osób .
Przewodniczył obradom J.

Tow. Akc. ,,Kabel Polski''
w Bydgoszc~y.

Zarobkowych

,..„zem)'ał11

wl6knlatego.

Det uroku ma .Mfljonćwka"'

1'1 h. m.
Zostało załoione ,; 1nioiat.v
obcbodziła tr~oezystośe pośwl ~ wy Bauku Zwh\Zl1 u Spółetc

w Poznaniu. w dn.

Więcej nit pa'lr.ia, mężatka,

Szuka

cł"nia nowej ~i„dziby w p:ma Za?tlbkowvch w PoznBn iu ToAkc. .Kah"l Pol·
bank fttr Handel und Gf werbe• Akt• przy w:bif.lle Bnnków:
przy placu ,., olności .Ni li.
Handlowego w Pozn'\niu, Lu.Po naboteństwłe vr koseiele dowego w Inowrocławiu, Zje-

wciąż W?ględów

u

"'d6wkat

„Mllj~n6wki•

Młodzian spragniony duźej gotówki I ~r:zerze wdzfęczmr jest ,Jłiljonćwce•,
Ze się dla nl~go chowa w kryjówce.
Z ~~rea ukoch·:ł juź „ Miljo '1 ówkę •
Bardziej ntt d1!ewczę, wir.o gwintówkę.!
rPrzyjdź k9-~efclelko, pr;;:yjdź „Miljonówko!•
Takfe wcląt słcdkJe szepce jej słówko

chu ro zli!~w1dowanym ,,.Osł· wauystwo

w. Mareina~ oczestnioy uro- dnoczonych z· m Polskłeh w
ezystosei udali ~ię do dawne· Warsr.Pwie, Towarz1,hr Soół
go .ostbarik11•1 gdZ 1tl rdbyło dY-iel~uoh w Warsnwł~ i Ziei~ po~wi~cenie gmachu, przez mł11fl:~ltl~~o w ":'sr3z1wie oraz
ks. patrona Adamskieg;.l, po· Poznańskiego Z1em'Jtwa · Kre.e2em nasta. i;iły przemówi"nia. dy-towego.
.
wśrM których wyrótnhła eio
Zebr.ant" or~ n1z11ey,ne od-

~

n10wa pr„ween dyrtkeł; eanku było 111ę Il września, na któ-

• Bt;dę

s1ę · ::zezyclł

Przed

każda ~łęł"nP

I póty

marzył

At.

wygrał

sw -1 • Mil jo nówką•

kobie:::i

główką!•

o • k Jj ~mówce•

l'.ent,

tale łe

minimalna

p 1 tt ~ !l

dla robotnika dziennie n~11
wynosić 220 m~., maksy al
na 820 mir.

Poniewat niektóre oddział\'
przemvsłn włóknistego Si\ 11 J
krzywdzone, pr7.eto uehwalo·
no doin.>1a.16 rewizji cennikóa·
w fabr.vkaoh•

·

wielki los na premjówce!

Eogłicha.
rem ustlllono kspittlł a1tcy1nv
Na łódzkim grunc'~ inetytu na o mił1onów mk. Do Ratłv
efa. ta zna"a iest tylko ~ferom Nad.zo1e21f'i .wybraM: p '• Pr.
finansowym l kupieckim, szer- RynBrT.E·W~k!e~o. Dyr. Bllnku mlnar!um popi"ywali si~ iłe·
ł •
i~
szy ześ ogół 11le wie, ~e test Związ . u ~pół„tr Znr<ltlkow;foh.
klamneia. Barrfzo ładniA wyontt 1edną 1 na1potf}tt1ie szyob Dr Ol•ftski~go. Dyr 1 o~n. T>Owied1fllł wiersz Asrn kA
w P~>Jset>, a powstała z drob- BBnk11 Ubl!znie~zioil, Dr. Hf\~lę, „~łon ko• - wvchowllnie1 I-go
nych sum. ekłada.nycb n~ u· Dyr Bsnku H,~ndl'l·.oyo "' Po- kUr-!U p. SzurgoJ t, dobrze w.v•
z C••r~.ia!'lego K.-~ta.
działy -pr~es uświadom1on1 ~nan1u. Dvr•. ::;t. Rarpi~sk eg?, p1llH& zbiorową iłeklamn.o1a w uzurełn ieniu w:i1mianlci
lu1i vrielkG""łski.
mt. Wł_. Malmowslliflgo, P. Nt· „He~, i;iewc_„ • słuehaczów trze•
.
""
1
d
I
1p
o
B
k
L
'
'
o
uroczystoś
ci
wr„ozemi\
-pa·
InstJtueia ta, s groszy u u k e111s11•ego,
yr.
•n u u clP~o kursu; z u~zu r.iAm wy~ te w słuehae?.kom KurRów
l)owstała, w bitdorli w•1lk1 z tłowega w Inowrocław U, J pr•wiedziała pnnna Gro•h:l~ka Ranitarnych, odhyte w tłnłu
hakate, wRlki 1 nieme.,,yzną, Mac BRZlrD. PrPzyd"nta miRBh l V k.urs) - „T~stament• ~Io· 21 b. m., zazm10 zamy,1 it pr6e~
1tara·ąci\ si~ ten lud rugowMó tlydgofłzczv, Dr. '.t,i ł. Seydli- wnck1ego, a .Od12 110 mhdtł· kt · ro wnika !Cur~6w d-r:i Golz ziem ptMelak1e11eilO potem, tza, w1ae-patrona Spń Ąk / R· ś„i• M1ckiewieia - p Nowa· d b
1
·1 6 · t
· ł
c
od.
•
ł
blr
h i i. u tuble6.
-·
'
•
en erg11 przem11w1 r wn1e
:zap1s~A ~OllJeldtanoml zg l • r•kl (I~~"-·„
T ·,
o·0 ozylc
(V kur~); Jl• Now:akow- wicApre7.AS '11ow. 07.MW. Krzr·
1kam1.
8 tefl'O
Jn~. • e„ era.
sl<I (kurs In - wy~łos1ł O· ł d Sk I k' d · k ·1 0 ·
WielkOJ>Olllde srółki zsrob- Za~~rlll 'P~WO}&IM }alto s'1y~~- bielił n am" KonopniokieJ. • . le'~P:tom ~: il~h ~~'!.i~i, :res!r::
Jrowe, których patronem iest t~ra ~et'hn1oznego. int. t. o.• Po tych , ro u1colaeh wie~ n rnc~ l\ słuchBezkom r,a
kl. Adams•c1, stały si~ forta- b1esk1ego, b. wh1ce-dyr ekto~a szowanyoh wystf\piła ~ bar· 0 ~,J oop(lm"'tenia nieszozęśli·
ml polskości ""! zabnrze pru- fabryki Deutso e Kabe wer e dzo staral'!nio opra.<'o.wan:vm wym ohor~m I rannym.
!kim, Sklld n1etylko pro wa· w n„r1tnłe.
.
referAtem ,,O Ewaryśe1e Est- . w imieńiu słuobeozek: dzl~dzono z pano1z-cem si~ pru · Fabryka. łrabb ~,•bite WY· kowskim'' panna M. Kotyniów· kowala zar?JĄdowi Czerwon
aaet'!em walk„ obronną, leez rabfa6 przewodni kt Hozowane n", wycbo"'.ani~a kur~11 V-go. Krzyta p. Ał lltOWll I "' .
ł
równ1e~ zaczepną.
dla ur„•ibtn\ elektryoznyoh ..., f() Jrrótk1e1 pr7.erw1e, obór or:t koleżanek marek
' zy a
Bank działalność sriółek Jroa· kable t~l„fon fczn*': ka~le O· mieszany fH:il dvrf'kc1a nrof. rzei~z
instytucli. 1170 na
0Udow1./, pomagał Jm do ro- fl&ft"fl?zone d • Dr~du •1łnego Rutkow~ki e t?O o1~fJh!wał a oa·
'
zwoiu i do organ\sowa~\a ~ił oraz «~łv drut m e 1iriany.
pella ktll<a ·utworów l!,~ricie/
tam, gdzie jeszoze nie isPod fabryk~ opątrzony 1est str" amatt)rHa eeminai'j:i_m
, · _
,. . ~
tnla1y.
•
~runt pod B~d{?oH01,11, gdzie odegrała szere~ utworów mu-- 'fi, Sprzeddą znaozlrów
Wielu z pionierów spółek daną budynki fabryr.zne, któ· zvcznvoh, pod batut!\ prot Czerwonego Kr~Jłl\ w sklekredytowyob, b. maboru prus- re bę<Jt\ tak pomyślne. sh~ Kra)kowsidego.
-pach łó1zkloh ?ia1ęła sfę· Liga
kiego 1uł nie łyje, a da bch fabryka mogła w przyHłołol
Po wyczerpaniu programu Atra em ck11, które1 członki·
naleia; d·r Józef KusY.telan, b.vć zna~zol& powi~~gznna.
prz mawiali prezydent ł?hw· nie we śror:łf) i czwartek ble·
ks. patron Augustyn Szama- 'Yartos6_ pr duko.i f ·1 bryki stel i nauczyciel ludowy P· No- tąeego tyt?odnia bęiil\ obohorzewskl, k&. patron Piotr Wa· obhc.za s1~ na .8) do 90 mtl1. wa~kl.
dziły sklepy na wszystkich
wrzynłak ł tonf.
marelr. Robotników pr"cowa6
Uroczystośó zakodozono 0 g iównych arterjaoh 11 sszego
TAm nlemn\e) 1ednak JIR• b„dzle poez2'tkowo oJroło .1001 god'li. 1 po południu odśpie- mlRsts.
mi~ć o niob u la.du wfełko· w f\?.em blis_ko. połowa ~ob1et. waniem ,,Roty" I(onopniokteJ.
Priypominamy te znaczki
polskltgo po1ostan1e w1tcznle
Uruehom1en1e fabryki prze.
7
t~ słutą dła nalepiania na pa~
i przekazywana ł>~dzie potom• widziana 1est najpótnfe1 w
ezkach na .koszt kliientelt,
nym w opowiadaniach o ci~- czerwcu 1921 ro.ku. Jest to
l>?Zyczem na nao,kaoh warto•
tkie_j, twarde1 walee prowa · pierwszy .krok na drodze do
~of otl 10 _ 50 mk. nalepiane
dzoneJ s prusactwem w obro• unfez11Jetnienfa &IQ od pr:..eby6 winny znaczki 50 fen. na
nie pollko6oi.
możnego monopolu niemteo·
J)aczkach wArłości 50_ 100 in.Ir.
.Nagrodl\ dla tych, którzy kiego w tel tale watnej dzie·
W dnia wczorals7.ym odpro- 1 mk,
k ·itdyoh dalszych
po 1 0 stal i k t 6r17 do· dzinie przemysłu.
wad 1 ono na mfe1soe wieoaoe- 100 mir._ 1 mk. w sklepa<!h,
csekeli ei~ wielkiej chwili
go epocz:v_nku na stary cmAn- w l<tóryob znaczki są .ut sto·
niartwycbw1tania 01osy1n7,
t~rz katołtckt .1ednego
nie· Aowane, kltjenteJa 'J)rZyimuie
bJł moment, kiedy pol~ki ka11~1nyob }U~ powstań:-ów z 18 bez tadnego oporu,-. cz~sto
płan brał w posiadanie dla
roku, 186·./64, ś. p. Karola nllwet sama Sifl 0 nie dopoml·
polskiego epołecze~Błwa ten
o
rrnl~1Ca
war}~
Jany
ego.
• na. Sklepom przysługule pra·
1U
gmach, gdzie tak niedawno
ZmBrł;v .wetersin brał u1z1ał wo koriystania • rabatu 10
Jeszcze panon7ł sł• hakatyzm
( t~
w walkaoh. pod Stud~ld.t3em i procent

d·ra Józefa

Danielewicz.
Uchwalono ~atądać od f „. ·
hr.vkaotó w podwv~tri 2')0 m-:c·

zm1as
• ,a ·' 01 oI'IC.

1

K

1

tei

1

S. p. Karol . Jany,

„

nn
1uu

: E ta

fma.

S1013

t'

ekonomieznv.
JeRO
Na murach gmaohu miessH•
ezącego plaoówk~ - jeden w
-::wielu środków do zniemezenła
Wielkopolski, na mie.jiłCU dR· x} Bardzo nroe'1yt:fofe obeho·
wnego niemie{'kiego Jaśnieje dzono wezor1tj 100 letni" rooz..
d2i~ zwyci~sko wielkiemi li- nicQ zgonu Ewarysta Estkowterami napłst
skiego, patrona mfelskiego SeBank Zwi zku Sp6łek
minarium
nauczyc!elskiego.
" za obkł h•
W uczczeniu pamięci zna 1ego
.
r
owyc •
pedagogB, działacza społec1.Nie razpałruj~c tu rn~hu nego i obywatela kraiu, brali
współdzlełezego zam!eszkiwa- udział przedstawiciele mRgi·
~e1 przez nas b. Kongresówki stratu, sem•narjum p&ństwo·
l Łodzi, by wttkaza6, te ruch wego dyr. .Micheld>t, Wydziaw tym Jnerunku 1est u nas łu s?:koJnhtwa, r~ferent p. Jan
, ieszcze w powiJn.k&ch. . .
Wallr11tu1, nauczyciele szkół
Przy.kłady, 1akie . widzimy pol<rewnych, rodzice i opiew Wielkopolsce, powinny. nasz kunowle wyohowaóców s"mi·
lud, naszego robotnika J ~ze- narium, oraz zapros,;ona osoby.

mieśnlk~ P!Zekonać, ft wiele
m~t.na. z~z1ała6 jeśli d.robne

kap1tahk1~ drobne ~umk1 pie•

ntędzy, zgromadzi Sff2 dla
ogarnięcia kt~rejś w oz42ści

przemysł~ o~y handlu.
Podnosi

s1~ w

ten

~rposób

ogromni~ ogólny dobrobyt ca-

łei;to

kra.)u,

Sł, n~ c~ Jesteśmy

zawsze na wrath'!Sl, )est .to
tródłem dorabiania Sł~ lftlD•

tereaowao7oh 1rze1zon1ch.

„

Nowem _Miastem "! oddziale
Jrawałer11 Gr~bow::lkiego, ~na·
BłQpnf~ f .w 111 n:'!'cb part1aoh.
Po zhlc_w1rło„am.u powstania
- po kilku lat.ach t~łAezkł gospod o; ro~ał na roli, do osta
tnich prawie łat był rządcą w
Bedoo1u.

Uezynnośef~ i yogo~nym
eli!!rakterem ziedna sobie po·
:wszeohny szacunek zn111omych

.„

sympat
byłych tow• rzy•
sz6w broni. .
W kondu ro1e tałobn.:vm •I:
da6 było tłum.r publlc~noś ~1
or1tz delel!':,oj~ S•ow. Wetera-

1

nów 1808/6l r.

Kondukt, kt6-

ry ~.vru.,.zył z u l. . ŁomtyA-

skł~1 M 6, pro~a dz1ł kspelan
szp1h11a mh1slu_ego ks. Rai•
Uroczysty obchód odbył się mund Hutrvnow1cz.
•
o godz. n rano, w sali ~maC~eść Jego paml~o1 uoze·
ehu seminarfum przy ulfoy stmka b ·haterskieh walk o
Czerwonej 8. Program uro wolność!
czyRtośei ro~pocz~to przemówieniem dyrektora seminn·
r1um p. Marjanl\ Dury, który
barwnemi słowy soharakter7zował dzlnłalnoś6 patrona U· Składa.lcie
C?.if'łni, jednego z na1wysitnfelszych nauczycieli lu iowvch
i twóroów ruchu narodowego
W
SZlfOłDiCtWie Wielkopol•
11.klem.
plebi~•CłłOW••

ofiary

JiaRuala

„•••, „
•

na undusz

•

Po wyczerpaniu st~ znacz·
ł<ów nale~y si~ zwraoaó po
d>tlsze ilosoi tylko tJo biura
Tow. Polskię~o Czerwonego
Krzyta Piołrkowska 98 I.
'
z 01cr,11aweJ kamlall zawado•
prą Zwl11•k•oh kl••

o oennlk nt•k•Jmalny.

Ko!lsii°Xprop~~=:coyd.~~c zą~:~!
,

1 1

...

„.

Ma~fstracie prezydenta Rtew•
skie~o 7.Wról'liła się d~~e rac 1 ~

r~~daur~torów w spra .1e cen.
nika m ,1k~.vmtelneg '· ~el~ga
o~a. zobow1ąza a ~1 ę p1ś~ 1 en·
nie ~.vdawll 6 .obiady. J• fl1 ka·
tegor1l po o?nte ~bow1~ztlH\aej
w Warszaw1 • m11rnow1cie pło
80 marek. Cena. ta zostl\ 1
za_akeeptowana, a odpis djOY•
z11 ?i>st~uratorów . prr.es ano
Urz~.? o wt do '!V alki z L1ohwą,
do w 1adomośc1.
Nruety za~naczt·ć, te pfer·
wotny cenmk na -pr~du ty
spotywoze. został uchylony
przez Ko!11ISJ~. Aprowizac;vlnll:
na miesiąc .tytułem prńb7 •
Gdyby w orn.gu tego azaau
ceny za.cz!)~Y _się podno~ió bez

uspr~w1ed~1w1on~ch przyo.zyo,
K~m1sJa Aprow1zacy1na b~·
d·1,1e zmuszona do zastowan11
środk<>w represy)nveb.
llles

mlenno~6

pewnych
••dn•kós.

(k) Oeoh majstrów rzeźn i ·
ozych wobeo uchylenfa. ~en
mabymalnych przez Komisi~
Aprowizaoyjn~ w fini " 14 patdziernika przedstawił swó~
cennik,

który magistrat i1.1·
twierdził. Tymozasem te nai-

dalef idące ust~pstwa na rzee2:
rzetni ków zrozumiane zostnl v
•••~oh.
wbrew jnten~iom, poniew 13
(a) Onegda1 w lokalu J>rzy nfektórzv rzetnicy wyłamu)~
,ulicy Sie11klewioza 9, odbyło się z solidarności eechowe1 1
si~ zehranie o?ifonk
Okrę- w celach spekula~y1nyeh 1ut
gowel komlsJi Zaw .•dowej.
przelcraczll}ą swoje wła sne ce.
Wybrano, 1ako lokal dlrt ko· ny, pobierająo nadm ierne w
mls1f, salQ angielską (l Ma.l a po1eoiu B!Jmego cechu cen;r
.Ni 2).
słoniny, ml~ss, Job wyrobów.
Wybrano na przewodniczą- Wfną 1edynie konsumentów
cego F. Raoalskiego, na se- byłoby dslsze tolerowanie te1
kretarza, Kałutyóskiego. Po· be~czelno~o1 jednostek z gro·
!łanow iono na ceł powy~szy na rzetników, lecz kensumen.
opodatkować wszystkie zwlą· cf boi ąo si~. te r~eźnik odm6·
ztd, naletnce t)o okregu w su- wt sprzedaty mięsa wogóle
mie od lOOO mk„ ,
tym, co mu nie zspłacą, tyle,
Ue on zstąda, nie reagUJĄ
z Kol• blblJotek••SV•
woale t płac~o wytsz~ ceny
c) W nłedzielę odbyła si~ bez HZe nranis, staJ" s1~ tern
pierwszB w roku bietąeym samem spólnikami 1. wsp~ł·
.łrnuterenc~ a. bibliotekarzy łódz · wJnnymi pnskarzy i l1chw1akiego K·.ła, połączona ze zwie- rzy ty wnościowyoh. Jedyn~
dzeniem b1bl •oteki Stowarzy·· drogą oorony Jest meJdowit·
8Zt>ni>l pnco\i!ników handlo· n•e o wszel!cim wyzysku Urz~w.v~ti PfZ'I Al. Kościugztd 21. dow 1 Wallu z lichwą, który
\V ko11feren.;Ji WZi(210 ui:Jz i ał W tym wypadku ZBBtOBU)ł
kil.kudzie:;1~c1u ozłou.k.ów bi· przykładne 1 za::itraszaJ'Cll
l>lj~te.w..
~

••i

/
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9'1 PatdzfernUrl\ 1020 r.
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ikich cierPieniBch zmBrl
nagle w poni z~ ·e , dnia 2 · pai zi.e rnika r •
.b. w Berlini .m6i ·u ocha.r .zy mąi, nasz do•
·bry, troskliW,Y.· ojciec, brat, szwagier i wuj
'

-

.

•
.
grzebie dr gich nam z lok n

zawiadomienia. n·eutulonym ialu

stą 11ią

-

pogrąiona .

dzina.
-

.

dnia 25 paidziernika r. b.· w nocy
z•arl nagle w Berlinie długoletni przeds wic~el firmy
naszej na rejon łódzki
W

poniedziałek,

:t
'

.

J(upiec.i ~bywatel m. t.odzi•

'

W przedwcześnie zmarłym firma nasza traci dzielnego zastqpctt, który w okresie 25•1etn1ei · pożyteczne·
działalności przyczynił się

do pomyślnego rlłzwoiu na•

szego przeds-~biorstwa. ·
.
.
Jako człowiek i kupiec zmarły cf eszyl sit= zawsze
. naszym p-owa~aniem, to tel zachowamy po Ni111· wiecz-

I
,

I

ną · pamięf.

T

!

J

(
l
I

[
(

El

a

u

Połwięeettł• Uadrewł•lr••

w. uh!egll\

nied~feJ~ w
Rudzie Pab.j~nielde1 odbyła się
urMzyslośó 1ośwfocenia no•
wych tr~eoh fl&WIJon~w Il-ero
u?<drowisks. pod egid~ Tow.
Opieki ne.d źołnJer:r.em·U!~dro·
wieóeem. U11;drowlsko, miłł4
szczące aie w z· ofiarowP.n:Vnh
'la ten eel wHJrieh pp. Kinder·
mana i S.ztalgerta, urządzone
jest ~ uwz1.tlednieniem v. !!Zelldeh wymaga?\ I potrzeb re•
łronwaleset'ntów.
k)

oftePró.-, ieJ, rodzin i wnro„
wadzonych q;ości. w Kh ble
~:Ht0Ar111kim (ul. Zt•lona 20) ~
9~1'dę dn1a U b. m. o godzJ·
D!fl .2~. :J~.
.
\\' q , ~ei~ dla.. ~fi~erów i u·
r11tr1Dflr6w wo1skowyeh bez.
płat~e, dla wprowad~onych
gośeJ mk. ó. Będf\ równiet
spr'l"~ 11 waue progrp~y na. ce·

Ws:ey~tkim tyą1,

którzy oddali

ostatnią posługę

6. t P•

Wła~J~ław~wi M~~r~~~ti~mn

le Uoi~ersytetu ~ołmerskiego.

NOTARJUSZQWI

o~<'Zfl'J dla ~etłnleHJ•
a • szca:eg6lnoś1>i ks. Prefektowi .'lfil~owi, fJrezesowl Sądu
c). Zn7.nd Lłgł Jtobfet P~!?o-Okręgowego *1f~zliwym i kolegom, którzy gn na swoich bar•
Aktu po~wiocenia łr.konał tow10. Wo1enne1to r.orgamzo·
kach zanieś1i do grobu, składają serdeczne podziękowanta
Ir@. prałAt Tymienieeki w asv· · wał ~~:-~ę odezr~ów dla wojsk
pozostali w głębokim smutku
.foie llroboP~rza mfeJs~wego, S?arn1rar:-ą łódzkteRl\ k~óre od·
'Is. Francil'lka · Potapskfoa;o. - b.VWftlJ\ StQ w Gi:sr:od?.1e przy
Okołicznoś~jowe przemówienie ul. Frr."~nll'id I, w k~~d&, środę
wygłosił ks. vruat, pO(.\~em w wie.c:wiem.
;
imieniu st9 w. '{>\'iemnwiał pre
Oot.fr.bc~as "1'J f.l'b0~ł o~ltł
1
~es znrzn.du
dr.
Albin
Gr11bow„
odCf.!-Mr.
dyr:
••
TMtru
H1Js1ne
p„dsądnego
(Z
ramienia.
zwh~·
·~
zł
'
t T
kil zawodowego rJnotników

fiki, na~tępnJe w Imieniu vrł11dz JCO ·~ ~e.rowrnz na. "~mi: " 0 e· pr'1amy~~u włóknistego), n" oo
gorące HZP.mówl"nie wygh>Bił atr lri~rófo!l:esny w Rin:-oplr.. • Jedna,lt Sąd si~ nie zuodził.
wo1ewoda F.111nie6skł ·oh"k Obl':~·Dfo rozpl)cr.ęa• ezer~g
.Ko .... alews!ti na sf\dzie przy„
lttórego repre~en•tow.:ł ~fery odozytów t'•IlB ~~Z!ołkleir.i„ ZDnł sil} do inkryminowanego
ur7~d-owe J\omls&r'I R7.~dn p. ezówM o Wysptn.1,t•.k1m.
.
ur
4?ćJilU, Zll.3'lllt;3:;',;11fo,O, !te
D18

·Osta·tnt"eWla·domo·s' c1·
P·. o· K u J.
li

I ~.VOhi. n końCU przemPWift'ł
l'cJoPr'f•
ł t Ś i ;J
· d
" ł i
~
""
·
zna re 0 O•iezwy.
.
. Wumiana dokumentów ratyfikacy1"nuch.
l~ en z :t.O n erzy „ uzvrvwtew x) W dnin 27 b. ·ru., w sAli
Są'1 ~l<~znł Ko~.aJewskiego
WARSZAWA 26 października (PAT.) Zgodnie.
c wz. k „
.I.
JrOJ1C~~ti>wej ~nant d~iennł l::łl 8 miesiące. are•Pt.u. z umową sekr.:łae"z polskieJ· delegacii poklll1·0.
•.
<J ~.z
· Jl ·~ uroazyeloi:ici po- hu ł(irtzki, J„r.n Henryk
KowaJewskL poda 1e skargę
"
św ęceni '. z~~rano dordnie na Cymttłr'lllD,
wsp(!}prłlMWnik
( •
wej p. Ładoś udaje się jutro do L ibawy"' gdzie
rzec~ uzdrowiska około 20,000 .NelJf' [,oiłzer Zeitung'c wygłosi ripęJaeyJn~.
a) nastąpi wymiana dokumentów ratyfikacyjnych
marek.
otelur7.y odcz:v. t p. t. .Konie· em!laltmm_ _ _ _ _ _ _ _ De legację rosyjską ·reprezentować będzie jej

sekretarz- P• Loreptz.

I' z:1oł.- PrzrJ•cl,łff••e•,..łw• renci• poko·o!'a w Hydze•.
(c) W poołfłtkaeh Jft'f('łpai!a
odbl'.dzle Erl.~ o~6lne. 2~h:rante
ezłónl<_ów Koła; Prz.v1 ao16~ ~ar„
eerstvi~ Połslr1ego, na łrtń1.ym
zd1me ~ostaną sprawo~•fama z
prasyd inspektoratu Z• .H.br.
oru: o onane z~staną wy O·
ry nowego zarzą u.

teatr, muzyka i sztuka
T HłP MfeJakł

Dzielna 18.

iuR:~~:laoJ~~•dJa ~:~~~~f:J
po d wodzą rdy1erską A. Wę·

gicrlri i ua tle dełroracli na·
~tl'o1owej A. Pronaszki.
~~~z:!~!:~ zri~r.~:·1r oka„•
•
"'
~e sie c 1 arująo1 .Urwis•.
'> W n1edziel~ ro poł. o godz.
Pe~aceuaoh popuiarnych pre„
~ł melodrllmatu Rau~aoha
tle ynarz i fego 91 6 r~a na
„ now.vch dek~rao1 z 1lus!ra.
c.1a, muzyczu" 1 przy nnziałe
li•Żnycb st11 t tó (
hód d

m

·h
.vs w iioc
~jw nd c~en tarzuJ.U • •
g-o ~.

1

W ee,;.

~·rJarkows!tą
01
•

"

Brid~:A

to p1erv.•szy dopiero

w ł\~a.m na ten temat odczyt.
Jrtóry wzbudzi niPZll\"tOdnle o·
gólne ~efot~re~ow~nie.
P. Cymerw;in. hył· uezest11l·
ki,m. łrnnferen<'ii poll'o 1owe1,

w nbarakterze .łr(\respC?ndenta.

Sf.rw. Handlow~ów Polskiob
nrządzR w r.z\ł ntek f2B b. m.)
o godz s wlecz. w sal sie·
dzlby swo?ej i 1 rz:v ul Piotr·
kowskiel M JOB odvZ\'t posta
.
W aszlr fP.Wioza
p. t . • 0 t ra "t
... a
cie rysirim•.

'7!._.

L:J

sQd·OW.
,

.

O zrywanie odezw.

8~chhi poko1u 8 rewiru rozwat.Rł s11r11wę robotnika pr?.e·
mf!l!f u włólrnistesro. L~ona Ko·
walews1dtgo
osksrMne~o
.1.
•
•
•
„ bo
„o. te w połowie k<A'if':tma r~ :
u- na ulicy A ~ksantlrows1ne1

• rw1s z

tytułoweJ

•

••neert w IU1tble lfioeralc im.

. StarM1iem Ref. Kult Oś~iat.

zrywał odezwyse1tret"'rjatu tia·

Ł

o

Warszawa~ 26 października (PAT.) Wydział :prasow;v
Minister jum spraw zagranioznysh komunilruie: Dnia 24 b.
Warszawa, d. ~o pRtdżier. 1'120. m. min. s pr. zagr. otrzym!ił z Moskwy nast~putą.ol\ depeszę;:
Ruble car. n !50() ~ 85 2 f}5-~9ł Centralny rosyjs ki Knmitet Wyko nawczy sowietów ratyfiko·
Rui)lfł dumslde a ~ 50
46~4 7 wat tr~ktat o prelim inar1ach po lrnfowych i rozaimie zaw.1rtym
DoJarv St Zf.
~s 5 ~ 2 9 4 w Rydze dnia 12 p Atdzlernika miPcdllly Ros 1 !\ i Ukrainą a
Franki fr~no.
19 40.20 4f> RzeczpMpolitą l'ol~lfą. Wymiana ratyfika.oii zgodnie z ukła~
Franki belg.
20. 50 _21 •50 dein pow nna nastąpi6 w Lit1awie dnia 2 listopada. RosJa
Franki s7.wajo.
48 50 sowieoka z gltJbokim 2adowoleniem witl\ z&poozątkowanie
Firntv s~t$rl.
1010„ 1060 stosunlłóW pokojowych i sąsiednich z Polską.
Marki n.iem. 1000 43 '.'.5 ·4f>2. GO
Podpisano Cziczerln.
K
, k'
orony austr,~e ie 76.50-80 150
W ćdpo wiedzi na powytszą d Ppeszf2 min. spraw zagr·
K11 rony ez„sk1e
8.60· 3.SO ks. Sapieha wysłał deoeszQ treści nast~pU J t\oej:
Rorony
'
"
zwtvfakte
59 61
Mos~< w • Cz1czer1
.
:n l. Ra .u~ws
k'1. neJm po 1.s kl 1e
· dn~grn
1-ś
1
Korony duń~l<i~
„
4 ?-łł .
Korony D()rweskle
42 • 44 nie ~atyflkował traktat o preliminariach pok0Jo1~yoh i ro·
/ .iry włosld •ł
ltAO u zeJm "·
MRrki fińskie
f>."f i. • 6
. _Gł·~bo~o uf~~. te dla pa.ti.sh:, które doszły d 1 'f>Or~zuFiorenv tiolenderskie
m1e!11a otwiera s1~ okres poko1u I pomyśli.ego rozwo1u 1 te
Bank Handlowy w
kra.Je nasze będą mogły się oddać dziełu odbudowy ekono·
Warszawie g' emisji
1880 mh~~ne1 dl~ dobra o~łe1 ludnoś~i. Nasz_ delegat ~ dokumenB nk kupiecki 1
tam1 ratyf1kacy}nem1 przylH)dzie do J!1bnwy 1 listopada. Łódzki
•
950 Propl)DUJę w.vm1anę dokumentów w dniu 2. listopad~.

G I B

A.

('t

Wnsz.

Bank Dysko-nt

HortcowŚki

•

Rndzrd

48 10·4710

staracbow1ee
•

5050.·325 5100

Warszawsl<ie To\"•
ta br. cukru

Zachodni
zdu obron;r kra u od bols 7 e4 emisii
wiznrn,, wzywaiąeą. do pr~.v- Bank Kred)'towy
słflip i enta do pr11cy p< 1 dcz~s 4 emisji
straHm w przemyśle \łłdJnH · FjrJej
sty111.
·
Obecnv nn sali radny KduBan ie

\'J.wa Mas ta odbędiie się .kon- tytlski prosił Sad o pozwole.
m t i z11 ba wa t-Owarzyskot dl~ nie mu wnł • sienfa i,brony za

Podpisano Sapieha.

2850

1576-1650

6900 R700·6775

Lih:op

.

;:i

300 miljarD.fr.oaszkoaowań

7950

BERLIN, '26 października. (PAT.) - Dzienni•
J550 1500 ki tutejsze donosząz Paryża1_że w .~ dług oświad•
c-zenia rzą ·:» u angielskiego, Niemcy muszą za•
2!5')·2475 płacić odszkodowanie w sumie 12 miljardów
1860 funtów w złocie, co się równa 300 miliardom
franków w złocie.
.
_
·
Francja z tej kwoty ma otrzymać według
~kładów w Spaa 52 proc., t. j. 156 mitjardów w
złocie.

O & & O 5 Z E N I E.· Nr. 1 1 8 •
Do r..a.!1~,~o ri\;tl=t1'tl n '' ll~fot;<e~o 1t ziału B

"·ełn. , or z n-11el 8ll1e~ne1 thln', blPlnilra farbiarni I ep i tur , tow • rów b WPłn a.11yeh i lnnyon a•
ko t·, ~ w re u · row · d u· nf ~ h 1-r1dl11 1 l1 1 ~Z "'" • or 7.
to • a ami h· we 11 tJDem i l"ełn;11nfmi zar6w r. o n.i
racbun k wb1& 1y n11z na 7lecenJ„. Kap 1t ł z il<ła ·
11owy stan<twi 600.000 rub~ i podr.i Jony został na
H ' o a ·· ~ i ''" oka fc1„1a po 240 rub 1 kMda. za„
r a 1 sb owi(\ rlrr~kt r .v: B· sro 11ller. w K" i
,u; M J· ·Wslnt ?8, I udwi 1 Ha··s an w i' OL\·t-m
R · 1 ~ iu I R bert Karne e w Gd ć1-1:kn Za t~ n oy:
Adolf Obt'lrman, Teod v Piltz, oba. 1 w Nowe rn
win y ryć podpis1'1une o1t Ze7. ,,. ~z, ~Urii h tw-łon· Rok ciu. We ks · , „etn• m oni · t...- 1 urn w.v. pun 1. tak, w z · r~14ou, łfi<'Zn e; do ' 011Pt ywanh i od bi tU c
akt v I 1rpn :1 i innti \li inny \> •ó nod ;itS•W&n "
kore!'lpon ·ł pn.ro1l upO\\atn ony Pl!lt kat.dy -z źar 1 d pr:re . d · ór.h d rrAkt ił ów łąo ni""; rzPkt na rao un·
eh· a" „ d?.tPlni„. Umo •I\' .• ~pó k zosta.1" z( z llll~ .kl b'etące Tl <tpieu 1• i1d«>n " d.vrektor ,\w upow.. z.
l'?!le.d notar uszem m. Lodii Wla yp. !!W' m J
nio y t1 o •ego rrit-z ?ar ąd. I o p 1 <łp ; sywanit i
"'~ · Im d "" JB wr dn ia 19"0 roku. T~ r i • trwl'ł~ odb 111ru IU>rfl A1 o denGii np9'11 8.t ·tionv . iest k 1t 1y
Ilia s. ó_ł j okr ~łon „, p.fał d . I hwl tn'" ·1991 z -i, re t rów snm ·111 el fo. 'P11 warzystwo Aice i ·
{'.' 1YJ. • Fpólni1·, Ja.kób Fuk , Z~ier 1,a 52, ud ia- ''"· Ust,nu Towarzy ~ t\'Vit ~atW i t·rd3 )~•I\ zostah U
ow ; Dsiwłd Frit-d "'"' Długa M, ur.Iz ałów 1; I ka em Na1 , y~s em ir, dnin 14 1 t~go, l9Hl ro l< U
łł'~t>l lharman. Pad~ka 24-, udziałów 1; S lama · 'l ow11rz.' stwo , Ol!: orzęło "Z'' DD · ści n „ m 11r-y a1<tu.
Ilerf!er! _Zg ers.kt\ 5J, u lzi ·- łów 1; ke1c Ma „r s ~ y• zf',;nan · o PU "d nofar usz m m L·1 dzi Jul r. nem
Per, K1hń - 1r. ego 106, nrhfa'ów 1; H• rn11rd t•mre „ Ład f1 ·1 dn a 80 ma.rei\ HH • roku.
R ~ov.s a 74, ud,i 6w •: C 1„ m Bl'!n am ·n lło1.en
118 B „ ·nwar21 stwo Prz mrsłn We!nia.neu-o
herg K'1ns t1t1i tvnow i a. t7t. lirt'i nłów l; M 11' ~ · s~ '" r)·nos". , ółl{a z og;ran 07.0Dl\ odpow ·A1Z lnol:ii I tab, N nw o Ceg ,, n „na 14, uilz1alów 1; v• s~y· ści ą z s dz ą w ł.,')l'hf P or . ow~ a 5L l'r .u en
loy w Lu 1 i.
,
te . f rmy test lqn»ey o , w Lod·1.1 l'ańska 54: z
IZtl B .Towar 1. 5s~wo Ak y ne ~uirre~ to .Al e 11r11.w"' . p d ls v w nia firm I' 11p ni t, z Jedn \ m z
Lf'brecht& MUIJera•. Ni„we RokiCie jhW at Łód kl. czło J<ów z rzą u.
Cełem ~rze«1sil)•11orstwa. 7„st 11ro1\1 adze .i" f , brv ki
i Ol .B 9 8f óika Ak cy n•• l kani na•. z sie<l'I bą
nluo• ł "'J~obów plutaow7ob 1 Jutr, n.onoet i w Łt>ozi • .l:'ro.&urciłłlem Uta.; 1 .vrawcm ood.Pis. ..

zapisano

dziś nasłepu ą A

firmv:
·
Jil2 „ZW'\'1ek Kupo ·w Br nty Młner i l · ei i
Ch · miczne • ~ 61.ka ~ o r11nfozo „ odoowie 7.lal·
. r?scią• Ł6dz K"1 stanty owstc .1 149.f;elern przed·
' Sttiliior twa •es 1 hur111\\'J zaKup • spr edflt, artylkl~ł w m ner1\l11ych ł ehem o~nv h. Kauit ł epó t., całkowicie wp 'ar> nv wy 01: 200 ooo mHe'' i
J1od1del n .f z st·1t na 8 u ·1zifił6, ... po 25.000 11 a rtk
katdv. Zarząd stanową: J111róh Fuk~. F ifJ lland, I
?.r.eel Cnarman. ~\ e.k<>Ie. 1,lmow.v ł ~obowii a· ia

Ił

1

„,

„„.

n;a takowei łąedniA z 1einvm ~ nzlo n'k6,,.. """lą ·
d·1 1u 11 ;„dnvm v. t>rOkurent6w Jest AlfreJ Biuek
l'usta 1t w f10izi.
102 ]3 „M. Ar \t i Ska. Spółka z ogr11nie~o·
ną

odpo wi d zlnlno ;d ~". z sie 11. ba, w Ł id;1,i, l'{Ą
moe •.r oktu ze ~ na ·•P RO p rzed nota··iuszem Ryf ń ·
111k im 4 &ier onL1 192" r ()ku do spółki 11r 1. ystą
F rm 11 M. Arct w War ~.,,awfA, F1111 sal U d 1d „tico·
wo ud1,fa l ów 107 1 8t nł ·ł 1w Kl 11·~yńs«i, Stare Mia·

.m,

st Rl, oba w Wnrsza "' e, d d itko wo u · ł~ L. łów
u· Feli" s Pleń)r o wslra, Andrzeja 5, udz i 11ł6w 2;
Halina P eiik •wstc1t, Andrzeia 6, •. dzi a}l'\w 21 Mg..
r.1a Szosl1111t1 . W•' Konstantyn „wska JO, u ' d11 ł6w 2;
Broni-1l aw B lruokt. K•1 tna 17, u z ał ' W 1; Jan
Wern"" r, l'i ~r lc•"" slra 5 '.:ł, uilzialów 1; Igna ~v Do·
Je -''Ski, Bo ' D!ł. 5, ud?ii1' 16w a; Amalia Mi he do·
wn, Ewan ·i eli ·!ca l , udziałów 1; Franollz k Mi ·
1
1 h a· d n, Ewangiel icka. 1, u l'l ia 6 l'f li Stan sław J.
~ yo « t, R 1kfo nsln 58, ud iałó w a; !hun 1n G\itk„J
O ·l a 23, dodatkowo ud?da iów 10: Jó sef Pr.vb ?, Lipowa 63, ud ałó •l'ł 20; Zwi ąz " k Nau ,.,.y ·ieli 8 zk6J
PO \Yt'!Z l"~ h nych ud ·iałó·.v 1; Andr1i„ja 4, Cz e sław
Szos And Kon fan 'yP OW ka. 10, Ud 71in ł óW 1; Ał w·
ksllnder Bro)ewskl. An -i rzoia 4, u1z ał,)w 2; wsiy5<"· w Łodzi. l\ p it.i ł sp \'t łki został po w iQl{~ZOOf
0 17600 m relc o hecn f1 f( BJ} lttł 0 1 ł i row 1 ci e wpła•
eony ~ o ' 6 ~ kl\ w no"1 1000,000 m "rdk I p o dz11.1ło•
ny nn 100 nd -. ia ł ów po 1000 ma nw katdy.
I

Ł

dt d u n 18 patdziern 1 i.a 1920 roku.

W,ydziat ue;estru

łiand.owe~o

S. O. w Łodń.

"

KURJER ŁODZB:J•

9

11198
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Teatr literacko-artystyczny
gmachu feRtr. ,,SCALA~'

w

. „
. Częł~ Koncertowa z udzfałem całego zespołu.
"POt;KA REKRUTKA" groteska baletowa wyk. M. Karnlłiska.
„CAFE BRISTOL" - Józef Bletikowsld
wes:;ły sketch w 1 akde w gł. ro' ach R. G I a RAS I E lt S ·KI,
M. Tarłowski, M. Dobrowolski.

Program llt 2.

J3aga
'ela
„.„„llllllll...„„„...
·t
Anons! OtW8rCi8°TBiifu Rozma I Oscl
Cegielniana 18
Tarłowsk ie go.

pod dyr. Mar.

mllmli:l„1111111191lml„„„„„„

• ' ' przy til. -·Cegielnianej 63 (w gmachu b. Teatru Polskiego} pod łderownictw:m Rl~bletica publlczn.

1

la

--

wwssw

Llt„9*

••

il

mpe -Bie.lskol
li

I

lmporłu

Jielslco·Jialslde Zow.
Sp6łka

(Wpłacony kapitał

i E!isporłu

3 123C,COO koran)

Adres dla Hot6ww lmpex Sp6łka z ogr. por. w Bielsku.

Adres d la depesz1 IMPEX·BIELSKO.
Numera telefon. 492, 493.
Oddział: :żywnościowy,

OddziaJ1 obuwia,
O h dział1

tekst ylny,
kompensacyjny, •
Oddziah g osp odae-stwa domowego (naczynia..
sprzęty kuchenne,
Oddz i ał tłu szczów i produktów tłuszczowych~

Oddział1

<:horob7 cbirurgfozn P.

uezu J?t> rd ła.
ctioro by oczu

1

nosa

•„

choroby ew u ę tri.ne
cbor . sk órne i wener.
ch or oby ko bJ~ c e
eh or. tt e wrJę tr zn e J dzle·
cl noe (płne t serc)
choroby ko biece
chon .by ehlrur. I łt0b1 ece
chct. skóroe I wener
c horoby nerwowe

11-12
n-1 2
12-1
6--1 2 1 ),l l~

.:- a

4-s

dr. Goldberg
dr. Garlhieki
dr. raagdzickl
dr. Dutkiewicz
d(• Ługowski

codzien.

•

•
•
•

dr. Osiecki
dr.llsaw.Jaalii••i
dr. Art1fikiewlc•

•

'.l-8

choroby oczu

pon środ.
l pintek:
codzien.

3-.f.

chor wewnę l.rs. i ~zlecl n

eodzian.

;t

~~ł~szeni
a łlro an~
-·

.

tv

A· MA Uaa tra,
Kupnlę .fo
ż a kle ·

k arakułowe, tokowe
mu derobę, b l e l!z n ę, dy ·

wany, mehle, masiy11y
1b szycia płac naJleple1
Cluurnowicl!
Wolcza1\
lllfll ..i3
llłt-.. .61l\ . Radię ku"':
~o~, powa ć łok

eiowe towar}' tylko
teraz bo droi:ej ą. tfo
f ql51a1"\6 Z Ol>ll:Ol•

t\et'!~

i. j l'lleJych. t ow. sur ówka.
i'hli~ła. barabany welna
v.•wlot:r korty, boeto11y
Wel1or. li.oi utmmla lrn•

t

~t.um .r.

·µh(!?;czs · blelil!l

1''"'· polieh1l, satylll!a ko.
riu ~ny, podązewli;a.. Ta•

11 łe ! n it w gz; ę dzl e
bo w
lllleStl<a nlu pry ws tnem.
li:i1lń1:<kie g L1 40 (WIOEeW
J k ll ) front Il p, m, 10.

Do sprzedania

fl8jio ie1Iszy wybór domów
w centrum mi asta· I na
1m: e dm ii:śc!e. ch
Lodzi.
'.?tH
!6gierau f Kalłs<1u

w

ow.,. oJiowy mi ogrollaml
Na wrot 72 Ki1;:iers.i1

Il

.Jl'

~

-

---

l1 ętrowa do

sprzed o.Dla

U Ollł- trzypiętl'-0w1 1
ot1oyn!1
trzy
W 1 auo1uośe

lr. aa
7

ul.

~ 711ou.

„:::::
· ; ; ; •*'Ps:sl

~CJ.

l•r

Henny Porten w roli

gł.

ple::i, mały,

czarny pod·

palony obcięty ogon, na
sz11 Nt 60 pro11Q ottpro•
wa lzić Ut; Północna M 2ł
Pralnfa

odb~d~ie

si~

Nadzwy:zajne Og61ne
Zebranie

ze

ozłonków Towar:r.„stwa.
Na porządk11 , dziennym

powy~s~~~o

zt1bran ia zapisaJ\ :r )est wniosek Władz To-

warzystwa w-kweatJi uch walfllnia kredytu
'
Ila
V
Na. p :1wytsze nadzwyoza oe ogólne zebra.·
nfo D_v re 1.e1a zaprMZ!l wszystkich człon:"
do roznoszenia gazet
ków Towarzystwn, t. 1. osoby, 1rtóre otrzy
Zg'aszać si"" do Adm. „Kuriera Ł6dz· ' m 11 łY potyczki w lista ·li Za'.'!tawnyeb, o ile
-r
tymże słu~y prB.wo swobodnego rozporz~·
kiego• Zachodnia 37
dzania swoim m,lłlł\tkiem.
.
Biletv we 1 ś,ia na pomfenione rgól'1e
~ebranie wydaw·•De b~dą w biurz.e Towa·
rzystwa w godzinach biurowyeb, w dniu
Stowarzyszenie Handlowców
zas og.HnE>gtl 2ebrania, prz.v we1ściu na
· salta ogólnych zebrań do godz. 8 1 pó1 p.p.
Polskich.

Potu:ebni

Cn I

Da zwi~łcszone .kot~zta· admłnislraeyłne.

O p C•

L. Waszkiewicza, członka
delegacji. pokojowej polskiej

Odczyt

posła

----------------)ławałne towary

odbędzie się we czwartek, dn. 28 paź białe, pościelowe, cajgi baweł•
dziernika r b. o· godz- 8 wlecz. w loka- niane, półwełniane i wełniane,
, po ~enach 11amiflszyeb poleca:
lu Stowarzyszenia Hantilowcćw Polskich„
H. L. Brauner Lódł
Piotrkowska 108.
Piotrkowska 98•
Bilety wcześniej są do .nabycia w kan·
celarji Stowarzyszenia od 6 do 9·ej
zaś

wlecz.,

„

w dniu odczylu przy wejściu

Zt1bYI

na salt;•

stare

Analizy

laka••kla

Zioło
1•
•

•

płac,

nallepsze eeny. .
słot „ , •r•bro ,
BRYLA le TY, garda

st~re złoto, •rebra,

z•

7 Konstantynowska 7

prie1eona6. Zaohodnfa
Dr aa popuecina 011•
cyna J p m 13.

du~men17, •.erły,at•
•• x~by r6zne za• robę, biehzn ę 1 kap~
gaPkh Płace najlepsze · pluszo*•• oraz sza•
ceny.Prosz~slęprzekoneć
fe czarne. Pro~zę się

z.

Milich, prawa Oli•
('yna I pietro -

an f'.ljjiQ \9 rrn : Olłl . fl[

Choroby skórne I mene•
ryczne ~0111nv przyję
od 9 - 11 I od 5 do '1
pół p.1>.

P&nle fi -6 .

1' d-

Chemic1no - t~clt '. iiczne
.magister

N,
~zac
1111 hnr"t"l"C1•1'·)

Piotrkowska 37. ~

Or. Outtrnw;cz

I~

I1 li li> U lllJlll BI lJ
ul. Andrzela t 1.

moc~u.ku!,

11 i,•ti. ln

Kllp
IlJ
il
;~~~~!:v5~~!i:
r y an y u · _lj -~·~;:;:y

KBupuliii ł

dr• .Jokiel

Zg oni
'1'

aktach

f "'S' W !

WeA'la

słynną

(Srednie1) pod or. 19,

Or.Jynator Szpitala
MieJ ski ego dla oho•
rób skórnych i we.
·
neryozoych. . .
ul. Piotrkowska .5fi .
•d g -

l 1 i , od 4 -:1 i> ) - '

AM'

~~'i..

to

,·hce1rnp1ć •ub
\J
sprzed ac!
p oses ji} fabryczne, i:Jte.
res J1an1Jlowy, lub re
staa ra.cj } niech 11l ę zgło
U-'v.t.

si Nawrot 72

~fi
t*"~'

Wystawiona
na próbq

dr. łllittelstaed\
dr. Wtichalaki

l

pod fk..ofi.tUhv do odebrania kat do
rllzowo w większej ilości. bezpłatnie
Emełdirownia &.6dzka
HAS##' W ' '

Program do dnia I listopada r.b.

dr. Skuaiewioa

'
UW AGM 1) Lecimlca otwarta cod:r,i eń próez świąt
Porada 3U mk. Operacje I opatrunki wszelkiego rodzaju """.'." od umow7

Z iel (szlaka)

N" zasadzie § 78 tntawy, Dyrekoj&
Towar ·ystwa Kred;vtoweg1> m. Ło tzi po~
da A do powszec1me1 wiadornośoi, te· w
dniu 27 patdziernfka 192' r. o g •dzinie 4:
po połudn u, w don•u przv ul. Pomorskie)

O 1raktaC'e Ryskim·

Piot r k owska 1112. &7, drugie podwórze.
9 1
10--11

Obwieszczenie.

· ·m~6..~~~~'0

ino„Resurs a

z ogeo„ por.

Mle.fsce zakupna dla nr~anlzaojf Jronsumowych.
kupców 1 przeóslehi0t.shv
przem7słowycb. -

i•, „,.,

•.i:. •-----------------I

f~a

szcz~S:.~plą.

B. Bronowskiego

ł\Oper'l:tt,

Do n a byoiu

cakśd
Job ezęA
clowo c ał kowi~e uu a•
d.zenll!! fabr y kl_ Wiło„

w

ty hi~rosltcHH1ne1,
cJające się 11

slcła·

10 grcmpll.

N111tDńBZe zródło!
wlęksty

mocnle1l1 ch.

1 raosmlsłf.

kllkaset

mP.tr. utywa.•
nycn ob'6 na grt>mple
eto 6zc:>: e <! ó ł y u int T.
bis.ku 11 s «1e~o Warsza.wa

z ·e11111 45

!Tl,

6.

~i.! lta ·m ~:1ci;,· P~
n leń ~k e i ~hło p lęos od
mk. eo:>. . Ubrania mę~·
kle od l\11:. 16!;0 • wy łel
ll zleoiane oit Mk. 200, O
hnw1e, soOdnl e. kos1.111e
ko le'!nny ~ p6tlnle0511\ dam
l! lile biel i zna ciepła . to·
w.1uy ł okelow 11. ••Itr.V,
kold r y, chustki Jl !lłeca
cbnańcllańsu siei 11l! nt •

wybórl Syplal.

~ablnety
kuc:11nle. pojetłyńc1. e, eza
ty, biUrLaa lltOIY łótu,

1trzeo>1e. oto .nnn1 i

sie ·

do spania ora'IJ ma
teriioe poleoa: · Cbrieśot.
j•dslta l:l"iadolc!l mobil
firmą
ł.6dzki"

pod

.Jarmark ·

P11.1trllowsu1
pierwsze piętro

iront.

lil n• 3l{a

a na za mów ienie z
Jli)'tll materJa,4>w,
L::

Ph'd az* I

wła

Ks1ęzeoza:ę

mae1lną na

9~.

zgu

leg111 •

· uteb

1 O"Ólll'

mlllozoe, wia1omoAJ
c-e .1s1r>1 27 u 'ltrót'l

Wół

R~ud"'I I! 11ga1d
p11szoorl n•e
mleclrl ora'I kart." re 1e
1tracy ! uą ,.;,111nt w l.o
th l

r

1\.6 zne.

:lgub·ono d~~a ~.
persoe>'{ iy wk~ (Lorn1o n)
Moie.5 6 pros!'l~ •• na .
grol11' 110 e.ctep11 Frazh1.
~ki„

·o Pi · tr <owsl\"

l'otrzeuua
Brze~lli,;ka 69
rvnll O!IPIPf'

t

71

c~r::·

prt:1wa o•

l' tn :1!1z.s1'

lslewski aa

uuim - Lu1.d

llo Il·

._s11tain z~ub1ł karę ro
.fe;i1 ra1n·in fl 1g116 rne"1: 11 l•r
ił" 1t erc ,o Porcelan n.1lca
11111 Fa 1fra Il. z11;11b1ł t••
te wę~ o •Ił I ltsla~IC~ le
1titvma~v1na n1 rhleh
zgubił

dmund Radle
E
paeaport pcls!d 'l'J• ·
cl11nv "' t .f'i17i
łllii""t~ra tir<H:1i>t1f~

h

unca

J alea 10,1:11umao
OS0Jl

łlnblł Jcarlę 11oboro·
Wlł ""' 1„..,!l \O f ,o ·hl

G

erh o'1a

l3r1. „s~ l ewiG~

1t11ablła

naslport nie

mteekt wydsn v

w

Loi'fzl

oąta1Powl Sahłeza

t t.tli ~",~tV•

IJ.Ul:>lllj <I
W:i!CUoflala 2 ~gubił
pa1e .t oa łlaadel 1 mię·
li8 1u V1Jdaa1 w t.odzł

A

F

d1a

z1rnbłł

G Cymera,

ul
lln skra•

dzloD!l pauport n!emteo
kl wyrlaoy · v BerUnle,
kartę na
1D" giel oraz
ks·11t1cę le 11itymac1Jną na
chleb u llł 3 osób
z~u.

H elena Wu dueic nie•

biła pu~port
mleoKł , w7rtan1 .,,

Ło•

f171I

LUłOIU18ł

111ublł

przekaz

na (. d ulór tOLO mil pr&J'
ałaoe

.

• Amer71ll

an ,1te1 Staszewski Pół
nJcua 2l zgubił Jegt
tymaoJ~ onleDowii ua 1

J

osobę

aw

L cha 10

teoz1{ę

Klełtia

7)gotilł

ksi'·
legJtyt;1>aC) jiłl\ na

, chleb dla 4 osób

1.ci wyrta n y w

todd ·

cele S i.lama Ba. itel H"
• itubtł pasapor' połsltl
Wy<1at1v

VI

fJO ,,,1

cele Kort.ee NCeiz;ielnła

• na .ft 11p:ubił it artę po
wołania

wyda n14 z P. K.

U. w tocht

I

Orleora~

moi1111 ns ulloy

PołuduloW•J

40 W1olll•r

t'ro11t1 NnsseK P;>lod
liiiiu1ow._ l ti Z!JUbil "'" itt
itc.zk fł ległt7m:it1Jy)11~ nrr.
ell lcl>

ola 7 oeól> <iru

lrnr\P, Wl:H!'I0\111•

L"" rt1a el

F iacht·dD!A u
u1we ·

brlt

•tsww,

111l!'a
1&9 Ubtl

zi;;nbib1

ksląteozitę legltymacyJo·~
!Ul chleb na. 5 os-.)b

S zpryn"s !{ttt „ern11ta1n
po}
Z!?D Mła 'Pll~ll!lt"lrl

sk1 wvA"nv w
..... ,a111.i1tlwa

f ,..„.,,1 · „.
ó1d ·1b .~a

f(lłJmac:Ję

ahlebowri dla .

$ t'l <Óh

& p!l~spor
ty wydane" ~minie

~kradziono

- •

Pała•y

Oarbó•. pow,

Wiktor 11gubłł
paszpor' · ntemleed
w111any w Lodzi

M

ichał

ro

S 7 V"10"~~a · y .•11

..... ""lltł

Ul ·,tr Grzelaic zgubił pa
L ·sz oor~ pol31d W)'da·
ny w Łodll .
,.-.rn!a . 11 ..;al.lLł
łJlutrj.111siJport.
n1eantecd

w7d1111y

ri

.Jl;m l:!łupoa.

&:l;)Y li!a I:'' 01.man'. zgubi
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t'41••~UCU

ll~U

• biła paazpo1t polskł

'łtlydsoy

li.l::oil ll 1<D L Uu 111.0 l!11a za
llJll gu o 1ł11 past.port poi

Orn11HK&.

a.

ayl,Jtl na im\ę Anton\
Saty"a i polslel na lmi ę

w ł..O!l1.I

pas:&pon nte
tamłlljłty WJ
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tod11l na łmfó
na Bł!ssa l , Abram Ził
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""J!f a11111ąl

a. mieokl

„

~.iii .)' 1(111Ur1•
l\&trnO•tlł
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ikt wvdanv w f,ot!zl
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&lDtóot
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ihleb dlo 6 os6a,
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~'-.anhłtwa
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&lilJJakOba 13 z~ub'ła_, I~

•ie111srd
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·sti

ni~

\\d n1edzlet~ d111a 1<
..,. b. m. w god11. po·

e
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do1'umentv
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