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.i'w11fłllfej11e• mk.

a.75 za wlenz pe
titowy Jednołamowy (str. 7 łamdw-)
Drobnet 80 fen. za wyraz. naj•
mnlei mk. 6.- Dla poszukujlleydl

-.

Na prowfncli miesiccznle mk 10.-.
kwartaJaie mk, 210, -.
Lil graniCAa mlał4:CZDie matek ~
-

-

• ._... pejed1Aoaw1

3 marki.
Redaktor~~'* od

ROK D"'f-Nl:JDZIESTY PIER-WSZ.Y.

godzlaJ 3 c:!o ł ~

Sekntarjat ~od ~ 3
ao 4 i oc1 _eodztny 6 ck> 1 1rtee1a

-

Bdtopińtr ?Mateja nie

ltimmiit

nraa.

administracłł prą1muje

gOd%inJ S do C5

popołudMI.

1'eatr 1·.1C'
Pod Dvr~l<~:•:,~"

lsl(ł

I

~
~

poł. o g. 4 po eenaeh

'

nadesłane l)l'Zed tekstem mt.U!,-

w tetscie mk,t&,-,za tekstem mk1 'l,110

Za terminowy druk
alkat6r

~ ofiar

w~. o~.
8 po cenach najnlźnfoh
IX wldoWls•o
lado„

ogłoszeti, tomu
edmłnlstracja nit

odpowiadti.

~
~

~· .··.•.a.„..._.___-__i-.--.:J. • lr•r:i•tn•ł'h•w1 l• -.'.a•~•1<t•" •!•'-K•at„er•w•yl li l•K•r•ot•oe•b•wi•!'•. ,•'•aW_ak•t~•S•Bl il l <•ntl i~"'i i i1'- : l l !l -•- w adomienie .
tb/

rozkprzeda.ty.

Sobo\a 30,X po

••llllł lX wld••loko oto mlodlllłr

pran 45 fen. za wyraz, Rade• • - •
przed tekstem mk. 10. - w t ekseie
mk. ta.- po tekscie mk 6.- :r:awfel'!f'.
peflto-fy fedno!amowy (str. 5 łamów.)
Belrfltloal• mk. 3. 75 za wiersz ,e
tito.wy (strona 6 łamów). Ko._..,
~ mk. 5.00 za wiem:.
.
Zamiejaoowe.
Zwyczei•e.mt. 4.50,dro!ln• 80fen
nelcPolOGI mk. G,-.
ZatJran!czne.
100% drołeJ od umietsco~

Numer poJedyficzy 3 marki

Od

Urząd

ar u

ro~

GENY OQt.OSZ EN;

eo.-.,,.._

w todd mies t:Clftte mir.
alnie mk. 180, -. dla roh· •tnitdw mle1i~znłe mk. 5> Za odnouenle • domu ·dopłaca ~

miesiec2nie mt, !t

1920
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Polvczki Premiowe1·
iljo anych ciągnień, zawiesi zaopatrzenie plac6wek
alłstwowei ·

l mo~liwić

nabywanie obligacji „Miljonówki" nawet w ostatnich dniach}

1 ey
.
.la·

-ir~o

j

r

lls opada, poniewa~ - w · myśl rozporządzenia Mi·
milj nowe1 dokonane będzie .z pośródł numerów rozesłanych do
,

kto zatem
ag le uczestnicz f w ierwszem dągnienlu niech nabędzie
1
•
,,MllJont1wk11 pned d. listopada
s rzedaly rozpocznie się po pierw·
Dalsze zaopatrywa e pia 6w
1zem cl~gnlenia, przycze111 cen
.,MIQon6wki• 1 łącznie z kuponem
wyn sit bttllzle 1010 mk.

•

Polsko-Baltyckie Towarzystw HandlovJe i Trans or we
p
arsz
a A cy1na

.,

'

''

· Oddział w t.odzi, ·ulica ~iotrkowska 125.

____.
Wysyła zbiorowe wagony n1anufaktu.ry do Poznania,
rakowa, Lwo irB i wszystkich
miast Państwa Polskiego. Wydaje zaliczki pod wysyłane towary. Ma.gazyno,vanie we wlasn. eh składach w
Krakowie, Lwowie i innych miastach Małopolski, oraz inkaso.
·

.Wotska gen..~eligoW9kiego

zatęły ~owno.

WARSZAWA. 29 patdzie,nik• (le s wł.) W kolach politvcznych obie·
9al11 pogłoski, lakoby · wojska generała Zellgowskiego dzisiejszej nocy
zaictl• Kowno.
·

Spra·wa G'I~anska•
1

-:-z~d dwueh 1ut kz górą tygo·
d n.1 sprawa Gdafls a Jest przed·
mt~ti m obrad na forum. Rady
Ligi naro~ów. Przechodziła ona
na1rozmaitsze fazy.
Były chwil" t>l lde, kiedy
zdawało się, it wyrzadzona
zostanie Polsce l<rzywd!l nie
tło powetowania przez niezgodne z traktatem wers ilskim
rozst~zygni~cie kwestJi kon·
weneJi t>olsko grl"ńskiei, przez
pozbawienie l'ołski t;vch atu-.
tów, pi.-zewidziauych w trnk·
tael~. bez których rdo mo"łoby

by6 mowy o swobodnym. d1a do nas nielojalni, co przecie§ stwowej Polski.
DaEt dost~pie do morza.
jest zupo nie wyraźne, albo·
To tet, jako skutek prze·
Nie ulega wątpliwości, że w wiem znajdują ~i~-niestetY:- wagi~rancuskiej, sprawa (Jdnń·
gre. powatnie tutaj wchodziła. W: tych szczęśliwych dla si~· ska t wpływów. naszyoh ns.
poła emna dyplomac1a nie ... b1e warunkaeh, te mogą sob!e losy wolnego miast.a zaczyne.
miecka i sprzvjaJ~ca jef, ara• z z~rzutów naszych nic me powracać do dawnego łot1
ozej mote nienawidza,ca nie· robić.
ska. .
.
wiad nmo za co Pt1lski. ma!;a
Natomiast mo~nu. i Mlety Arb1tr~m ma. byc przy roz·
:tiif·uehwytna, p ud. wpływem wyrazić rad ść z tego powodu, st~zyganm . sporu_ o wła~z~
1'tóre1 ?.naj<Juie się ort dłut- te tak sa1110, jak zwyciętyła ~ 1 ędzy Niem~am1 gdańsk1m1
szego . czasu premier angielstd w chwili dla. Polski na) groź- 1 Rzec?:ąpospo11t~ ll· Froma·

-Lloyd George, pod woł.vwem nieisze1 mądra i zdecydowana
której dział11ł sir Jt„gintld polityka Millerand::i, dziś rów·
TolA er, przeciwko wreszcie któ- nieł w sprawil'l Gdańska za·
rej obruszvła si~ w ostatnim y1'yna brać górę w Lidze na·
czasio opinja publiczna Al· rodów ro;,,umne wianie Francji,
bJonu.
l<tora ehce b.ve w zgodzie z
~ie nR wiele przydałoby się postanowieniami tralctntu j wi·
nnm Jt dnak zar~ucnnie Angli·. dzi j<>d.rne ::·apw.nien11"! lówkLID, 1ż sa wyso~e w stosu111n1 J.lQWB.~i śwlatoWP.J w s.ile uaf1-

geot-~r~n~uz, 1eden zresztą
z ~yh1tme1szych znawców ~a
łeJ sprawy. l wolno nam. wie·
rzyó! te spór ~en ~edz1e za:
łatWJO}lY zgodnie z inter~samt
P?lsk1, . które wsz.ak i;1eroz·
w1ą~:ilnrn łączl\ się z mi.ero
Sł\IDl Etm>py.
Wolno n11m \'I iMzyt':.. ta 11'mn-

eia nie pozwoli na ukrzywdze~ rewsldego, 'flełn" w:vzwfsk i
'lie nas.
obelg tRk ohydnych. te w ~aAle trzeba przy~otown6 s:~ dnvm .kraju ni kraiku niepona wsze Iw. p •nntualnośó, ahy dobna 7-nt1f't6 -pr7.ykładu tak
w raiie dęci nie przychylnego grube1 i tak chamskie1 walkl
tozwiązn1•ia spr11wy· 'POisko- Jut nie· przeciw osobist ści
~dnńsldeł :nrprotestow~6 ener · tak wy·ąt1<0vre1 w tyciu poli·
g-IQznie i kategoryem·e, 7.etr,- tycznem, 1ak PaderftWl'łki, Rle
dać wyratr ie-wolą całego na• wo r. ól" przeciw przedstawfoierodu polskiego-tf' go, co nam lowi p -, ństwa i najpowatnfe1si~ słuszn1e nele~yt prawa szych jego spraw wobec zaswobodnego 1ost~~ ·i:. 80 mo• gru~fcy.
rzBtNie zn~uty, al~ obelgi, S?Pr.zed pa~orcm 't\l'Oll tei, 1e- łosłowne 1 ~a~ne} mi-ar:y me
dnoiltel I me zachwhmej, pry- zna1ące obelgi, potrąca1ą ~a·
snj\Ć muszą przeszkody, sla• równo o miniom\ .1ak i o obec·
whrne Polsce zewsząd i rhcąice ną dzia}alnoś6 Paderewskiego

po~ strzym a ć .11\ w jej rozwoj~.
Ktoś obcy, nie zna1ąoy spraw
Na wo 1 ę taką zr]obyó Slf2 naszych, czytając to, co l 1ak
ipowiTrni.::my i mus·myl
Sifł pl_sze o P~derew.sl.rim w

ma:M

'zw

1

dzlennikach lewicy, nie tylko

•

Orzec 1~ w ohn]mom
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[

·

b

zaJ

1

O

n1e domyśliłby Fiię, ~e Io jest o~romniA duM," 1est flbfawem
obyw11ti>I wielkfob Msłu~, nie Jlrzewrotnoś1i b~r. czoi i wia·
byłby oewien, ~ mówi si~ o nr. Rozoasane łotrzykowanie
1ekirr ś znanym szlrnd11iku. dziennikarskie nie cofa sio
Zntr~cono tnm zuoeJnie po· 1-1rzed nfozem•'.
czuołe, te $zkalowanie Cliło ·
Dnli~óg - czas bylby skodwieka i polityka, htóry w cza. o::r,y6 z napaściami na ezłi'>sie wojny światowe1 wszedł wiekn, który reprezentuje dz'ś
na drag~ oparcia sprawy p~l . Polskę na arenie polityki mięskiei ani o Niemcy i AustrJQ dzvnaro<lowe}.
ani o Ros: ę, lecz tvłko o Pań·
Nie wolno natskra1nie1szym
stwa Zachodnie. który U~,}S• naw t lewicowcom zapominRć ,
kał podniesienie sprawy ~I- te. Paderewsid jost przedstaskfoJ przez Prezydenh 'WU- WicieJem :ządu .r.olslnogo, kMsona, który popro\i.adził Pol- ry w I1Jemałe1 części swei
slr~ na Konferenc;Q P.1ko1ową s!tłada s!ę równie~ z Jewicowjako u~zestniczk_, I państwo ców; nie wolno ~13dnema Polasr.rzymitrzone, który, zjawi w- kowi zapominać i o tern, ±e
szy sif} w l:ra·u. <lopro,va•lził obrzucanie 1 •belgamł pJizedsta·
do porozum'enia i }ednoś~i~ ~lcłela Polski o~ni~a p w gQ
któr.Y wywalczył dla Pols, r'olski "tobec św 1 nta. ,
rJz'MN+'t'Eif@

ę

CI e
•

.

~
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bitniejszych

jednego z

j

n111w:t-

)!a1bardziej

ćlla .

Polski zasłu ~o nyoh ludzi, ,jakim 1est bezwzgl~dnie .Paderewski.
Dość prz;rpomnif'ć

dwa

choć·

by fakty 11iepomiernego dla
spraw n11rodu polskiego zna011,enle, aby zrozumieć, ile Po
~ka Paderewskiemu zawdzięcza.
.

To: 1). Żywiołowe uwolnte•

nie przez P ozn ańczyków pratarel dzielnicy wielkopolskiej
z pod przemooy niemieokie1,

doszło do
parodniowemu

uwolnienif', które

skutku dzięki
:pobvtowl t f' g wi~lkiego ob.Ywntela w Pomamu; uwolmenie, które śmiało motA być
;zestawione z f&ktem odrucho-

wego wyrzuceni& okupamów

na 'Półtora mi esi ąca przedt em
z Wars? awy. i .KrólestwnJ wy~
i{lil:łego _ 1ak skwapliwie gło,siła lewica i czemu obozy
(przeciwne nle znprzeczały _

dz!~ki przylazdowi Piłsudskiego z Magdeburga.
Drugą niespołytą !8Sła4

2).

ga, Paderewskiego - to stworzenie po przybyciu do War·
lizawy
który
uratował
rolske rządu,
z bagna
zdeklarowa11ego bolszewizmu wewn~trz~ego, a jedn~cześnie wyrwał,
31\ z ob ; ęó memlecko-sowleokich, w których uścisl<u paI1·
iStwowość p olska skonaó byłaby musiała.
·Niema zda1e ei~ potrzeby

•IM!&

v

I

Zap·1sy na poz·vcztA.
przeJłuz·
ono do 15 g.'; ~d .
K't'
J

w·I"lke. I r

h po'·' anc"y
• na . yb"r]I.
Ił

, g ,1 oraz określenie stanowh~ka Jrnśeioła na podstawie osó n yc:1

rifr.episów

Q

W:vstępu1 ąc

stowarzys·,oniw~ 11

za

rozdział e~11

'

·•)-

ś0iola od p'1ństwa, ni e \\ \ :: 1 1:

l>Ulemy przeciw rel'gii. irn tf~·
llcklej, a nawet przt:'l.:1w Jrn.
śoiołowł .katołiejtiemu, l ·z ~:1czej go oobranlarny pn~ l ty111
nieprawym zwi4zkif:m, 1nki
zachodzi między ko~ ~ iolem n

c7.enia si~ dóbr

koś · ir.lnyc i

Tymcza~em :rpJśmy

'y

wid .i eti .
te tale jak wszyscy k ·! M
.
Se\mie, w liczbie zdn;e ~:ię :!O,
'li
'9
W
6a
~
głosowali za senatem. tak też
wszys_cy jak. .jeden HH!~ ;;ło· •
.
.
ł
• •
. .
,
.
sowalI przeciw refonrn t·olParyz, 29 .patizłer~1ka (PAT) .R:id70. Z kó r.1s.r1s~1ch komu~1ku1ą: Z ru~nych riel oraz za podp o ri. ~v1ko'1 ' •
źródeł nafl.ch?dz_ą wiadomoś,1 o powstaniu zrrnnodnlei S,rber)1. P~w~tanie zaez~ło s1~ w niem apl'llwY dóbr lrn ~c-• e ln: ~h
stepnch Kirg1sk1ch, poc?.i m do ;ruchu powst,ańcz~go prz~ł!\CZyli .s1~ koza;y o~?nburscy pod Rzymowi. za ro~dzinl l"m l~ o~·
wodzą S~czerba~ows. ~ast~pn.e ruch pO~;:,fańor.y rozs ,:erzył ~lt; w k~erun .„u -póln~cno- cioła od Państwa pr~o tM".il fiJ :\
wsehodn1m. !Sdzie przeo1w110 władzo~ sof 1~tów wyst&ip1ły :i,~ro1me ;0~dzu\ly ~en. Ba.meza, a mome:nt-,~ nnrod W,I', ~1 u:
które w swoim ozasie. po klęsce a~m1ra.ła. Kołczaka ulrryły Slf2. w górach AutaJ~kloli.
•
kowy 1 socjalny. w nlstoi·n
. D? po~ .tama_pr7._Yła.czyłl si~ równi~~ kozacy syberyJs~ł' oraz 1udnos~ .w~o~c1ań· polskiel ~cisie -~lMll "·;: ·!: ei'.. e .
ską: Obeome _ruuh j>O"sta_nozy ogarnął ~ówmet olcręg Btlrnaułsk1. Powstaó~v ~aH* A()h- państwo. od reakc/i Jrn'olickie:
tub1:6slr. S1em1palat.mslr, P1~t~o~~wł?wRk ~ 0~1sk. W r~kacll po\\stańców znaJdUJfł si~ obeo- okazało Sif2 dla państwa. ;1,gnbi
nie okre}gi Tobolski, Dąbski 1 :::>1em1pałat.ńs1n.
.
nem. Wałka nac;zll 0 11 1e ,- od.
el

0

o ra d

w

•
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'·'raz·"ft&'a
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bboćby tylko człowieka, szcz~
ze i ~e~ . za strze_teń sprnw1e
przysz o ści Polski oddanego.
Nfostety dz iele ~i~ mac~e).
'l'o tet . słusznte zrobił p.
Strońsld~. dajflC naszym organom lewi cowym w art. „Nn·
~8SÓ za napaść" odprawQ na·

tu1ąo z prze~ów1eme. po~ła
ks. L~t0Pławsk1eg? rozmn1te
urywk!, star_a)ac SJQ daremno
zbić ~eh. m~ubłagana konse
kwenc1Q 1 logiko prawdy•. C~ e

' w p r:v ?..u, mianowicie w
Radz'.e Ambasadcrów'. a C~fl:
8ci<' WO ta! że w Radz10 1 1~1
Narodów, przygotow ują s 1~

stosunków. l\1,'1'

propoouj~my skreślenie

cie 'Pl'Zedewszystkiem od zr7'e-

po
Na dztsie1sze1. sesji se1mo·
wej, która trwa 1eszcze, kiedy
do was tt"lefonu1~, v9·~ilda
dyskus1a J_la temat rel ·g1Jny.
Poseł Czapiński, Jdóry w obozie soc1a1istyoznym )est rabi·
nem i teologiem, krytykował
imją w tym mętu zasł'l~onym dogmaty naszego ~oś~ioł,e,cy-

.

tvlko za od~zkodowaniem N~rn
Ćho zi
prz dew zyatkiem <.'
wywłaszczenfe i 0 uspołecz-

Warua~a. ~9 patdziernlka. (PATJ - Min. sk rbu komunikuje, te rozporządzeniem państwem. Wi~ks1.o ':t;, komi i
z dnJe. 29 pddziernika b. r. przeiiłuhło zanisy na 6 proc. dlugo&erminowl\ w'wnętr;;mą po- chce nas nawrócfe o
dru g:~
tyo?.kl) państwową z roku 1920 do dnia 15 grudnia r. b. celern t.1mo~liw!en i a obywatelon konkordatur.
~
unormowania sumy zapisu na rzeczową po~yczk~, \\ e:iłaO' sum_„, przypada;ącej TI1i nich po·
Jttell Panowie chce.'ie g(;
!tyczki rzymusoweJ.
drogą konkordatu, to zaczni>

(Tęlefonem od własnego ko·
res ndenta .)

·

Poseł Stapii\ski.' Co się t y
czy własności -prywatne1 nie
zadawalnia nas zwłaszcza art. ·
1os, który stwi~rdza ~e whl ·
sność prywittna jest' zasadni•
ezo nietykalna. j stwierdzo, ~~
nwuszenie jej moie nasbióić.

woczesnych

m •wu!laMRW·l!&\wn•swu'w

iłyliozaó innych zasłu~, bo
jut ;przytoczone powyte1 wy·
"tarcz!\, sby motna było przy.
IP:uszczać, i~ !lawet niepr~yla·
ciele partyJm Paderewskiego.
krytyku1ąc .jego
jałalnośó
{krytyka _Jest wszf)azle dozwołona I nawe~ 'PO~ąda1Ja), nie
będą uzywah plugawe) broni
obelg i szkalowania, it usza-

~tę p nJącą:

Tli" uina1e koniec7.n ·- :5 zn ie·
s:ellin. cenzory.
·
Wniosek komis i przy j ęto.
Priystnpio.no do dalsY.eJ ro t.·
'Prawy nnd kon~tyt.uc1ą.
'

fa uwda, !a brzmienie ar~.
117 1.at niesłyohane dln no·

O

~

•

~ur11 mo~e t>r?iestać istnieć i
składa oś\Vladcr.enie, ?.n 2upeł 1

~~~)r~i:ą~lld~ę~~n:;i~~~ko~~(~~

Kto przegląda_ "Pislila .?t-w~
.· ·
cowe, a !'7.Czególnle .Ro Lotni•
ka", „Naród" i .Kurjf.? Pol~
PARYŻ, 29 pazdzierniika. (?~il". - Pe dz~es!ięciodniov.;ych alkach
:ski"', tego uderzyó musiała wojska uf<raińs fe zajęły Wiinnfoę, ~ior-c Ci! nEe oH 30€DC czerw nych
prowadzona cia.gle i wytrwal e gwardzistów i ogromną zdolaycz l.Yojenną.

n11ganka

oliwllaen h!lr•J· o lr 1i ln1 1h i w
trufoych prnr.o ·' nll\ wntt ! .
knoh. Uzo.tł uw :i ~a !ednalr, :i. P.
~koro te warunki • rd nęł.v, <.H 1 .

przemó.wienie rabrna soc1a!1z
mu poswi~oo11e został~s1ło·
wantom zdvskredytowama ks.
L utos ł aws k·.tego~ 1·ecz osz6zerstwa, syrane niby z rogu obti.tosci padały na grunt zupeł·
me odporny.
Poseł nacjonallst. Gruen-

dzisia1 ro:r,ctrzygn ięcia s r raw b~um uslło~ał przekona6. pona1 ważn-ieis1,. eh dla t'ols ki. 1- łów. te współwyznawcy 1eg~
Pc d obrady wcllo<1 zi Gdańsk, . są loialnymi C?bywatelan;i1
Gó rny Sląsk, Wilno, a zarn· .Rzeezypospolite1. l u~~lał s1~
z em we ść mu si taltż.e cały na prześladowania, 1a1nch dostosunek Sprz ymierzonych do zn~1ą tydzi ze strony ~łudz
p okoju w R vd ze. Przedsta- wo1s1rowyoh.
wicieJem Polski wobe.ll WielMinister _eprnw wo1~kowycb,

:--,

•
e'-·.'1m·
sgg

&61\i;rnrmą;:;pmw

u··) •

Jegło~ć ·była zaW3Z:e wbrew
Rzymowi, naw~t prawie 1wze·

7.b.vtnniri ll
U7.ale~nieniu
od Rzymn.
1>1a~
tego tet sądzimy,
że .roz1);t, ;a 1
strzega przeciw

kościoła od Państwa łest r eezą niez~~dną i wa~ną dh P?·

.
ko1u rehgijnego. Kler stał się
Po mowie ks. Lutosławskie- wozdania· komisa kon~tyta· dz1ś widomą. stratnicą rea~go, .który wspomnfllł Gruen· cyjne) w sprawie een7.ury.
. OJł, a zwłaszc~a. 1~rzedstaw1·
baumowl 1ego wieszczb~ ·o Poseł ks. Lutosławs!d. w ciele Jego _w Se.)m1e, )ttórzv
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raz. jeszc,;e. poseł Gruenbaum. było nikogo, coby stttnął w O· formom społi'OZDY~· ' ~o"'. 0_
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}ował gr; Ź !) mi przelroi.a6 po·
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Kwestarki i kwestarze.

t>""i

gn·ący sprzedawać znaczeli n~
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dział _-prz~d choroba, 1._ me zdrLwa_ł !31ę DU\ :i byt prze1~ty, spoko1~1~ odpow a1~r urzę~n.lko~1
pohc1!, t~. t~~ m_e ~dz.1~1ł .s ~

ty ie
dr

n~mll.

. dem

z angielskJego).

dalszy)

-· L"eez doktór zaltazał mu

widzieć się z kimkolwiek.
- Doktór prze!łroezył SW?Je prawa, póJdf) 1 .dos!anę się

do chorego bez na1mme1szego
skrupułu. Wiem, te te wiadomoś~i. które P.rzfdostaną Sifl do

niego Za k1lka dni, b~ną W
skutkach fataJniejsze, ni~ !e .ki~k~pytań,któremupostaw1~dz1ś
w1eezór.
- . Byó .mote, lecz fa tego
zrobić me mog~. R d 1est
~01m starym przyjacielem; ale
idąc dzisiaJ,. stawalbym w u-r~ędow.e1 roll, a tego bez poZwolenia doktora, zrobić nie
mogę.
tłf' Więe poprosimy doktor•

o-pozwolenie.
I:' rzez chwilę wahał się sir
Tomasz. Oczywiśaie zrobiły
na nim wra~en~e argumenty
iiziewc;i,yny, 1ej głębo1de prze·
konanie i jej energja. Nie
<'7.Uł si~ ternz, sceptycznie u$~Qii°'"®;un o t.~.4 u i .k: i flm;

zacbo·~ania

. .

.

1, Jeżell

~:li
~o

.

n ,
e·
dz1.e~y
-0.r.da Pivl y1fc, dwóch dnt, o
na1p1erw Ja z nim pomów Qt 11. wo w.vmówić.
potem ty przyidzie„z.
- Gdyby - mówił d· · NP.·
Wła~c~wio Rn~ 'Yfo już o winglon ze zwykł1\ swą napu·
zbrodni 1 HO;Ufili8 lŻ go od· szonością - gdyby lord do·
wie~zam ." urzędu, .ty potem wied?iinł si·~ teraz o strasznym
mus1s~ s1 wszystk1„ego do- rnorder*~wie swego ultochanew1edr.ie~
Luku. Czy Z\6 a- go brntunłrn, ~ie r~czę ?a na·
dzasz się 'l .• . .
.
.
. ~tęp:-twa-:tl\ 1sk!a iyma, ko·
- Ocz.v rsc1e, dz1ęku7~ Cl łacząca s1~ w mm, zgasłaby
uju-wy zekla T„udwJka, kla-· niechybnie.
cląc rękę na ramieniu sir 'fo.
- Któż mu \'i o powie1zemasza, kt ry z ojcowską czu· niu lordowi o pozycji 1ego
Jości~ r~rr~ tę u '·~isnąt, '{>t)- brntanka 1 - niecierpliwie odczem 7ad womł.
parł sir Tomas:r,, przyjmując
Dor~~ln(, pr~dko ! Futro równie napusz _11ą pozę.
i kapelu .3 - r.wrócił si~ do
-- Ja tego zrobić nie pode1·
wchodz~cep;o słutncep-o.
.am t) się. Ale. sprawa de Mo·
Lndwilia odmo::ła pierwsze untJorda jest. bardzo poważna,
zwycięstwo: (11'7.oli:onała swemi a kilka punl<łów z jego ~ych
zbytnio of1c7~1neJ wizycie s~a- 111·!.~umen~ mi, bo w ie r z y ł a u10~e 1iam tylko ford Radclyf·
rego. przy1ac1ela.
w nie.
ie w.vtłómaczyć. ProszE} pana
Ms~li te prze~m, af.r sit) po
W pnr cl\\'il ł ó:611iej je ·lia- o pozwolenie poi:itawienia mu
hri1't7l.Y ~il' 'l'-o~rnsz.ł1, t t „J n1e li •iP
f}wjngfolł1•
dwó~h c,zy trzer.!:1 Pl.tAń. bP
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żołale•za.
i) Stow. Ochoto. Straty o- "'!!'----------------------~ miera melodramatu Raupacha
R.
P. Woje· gniowe1, w Siera~zu.
.
„ . '
„Młynarz I .lego córka•.
wództwo Łódz.Jrie zwrnca sif)
62-Stowarz: ~p1ewacze „He1.
"
Pełna nastro1owośel I gł~„
apelem o liczne zapisy'WaJ!ie_ nał w Łodzi.
WieJełinFmU Duchowieństwu, a mianowicie: - bokiego liryzmu sztuka ta
aię do kwesty Dlł ei"l>łą odZiet
łi) Stow. Ochot.. Straty Og:
K1'ł. Prałątowi „.l1ymien1eckiemu, Ks.. PrJ1ł•1 towi Szm1d- - stale grywana jest w święto
~la tołnierza h>olskietio, która n!oweJ Vf .Oraezewie w ziemi
Jowi, Ks. Prałntowi Wyrzykowskiemu, Ks. Kanonikowi
umarł:vn.b na wsz7stkich acer
odb~dzie ef~ dnia 81 b, m„ do Siera·1 21~e7.
Albrechtowi, Ks. Posłowi Sędzimirowi i K, Gogolewuaeh Euro.p y.
'
nnst~lJUiących dzielnic w so• 7) Zw~fł,zek t:vdó'! ~a.jstrów
sk emu, pr;i;edstawicielom mieiscowych Władz, p. Wo•
O godz. 8-ej wieez. wesdly!
botQ dnia so b. m. od godz. 6 sto Jarskich w Łodzi I
jewodzie Kamieński emu, p. Staroście Hyckiem11, Pre
słoneczny, promienn7, czarudo 8 wlecz.
.
8) Stow. wza1em. pomocy
Zf'S wi I by Skarbowel p Zawadzk emu, Prezesowi Są·
1ący i . zniwwaJa1~cy .Urwis„
Dziełnien 1. Zgierska ~ 11 włlś6. restauracji Chrześc1an
du Hiindlowego, p. s~dziemu Osieckiemu. p. Nn<'zelni·
~ Jarkowsks. rozkoszną Ma·
(lokal szkoły).
w l>abJanicach.
·
kowi Poli<"Jł Pań~ twowei w Ł0dzł, p. Fórstero i Towarynłą. Dzt'elnioa 2. Zawadzka
11
rzystwu „Lutnia•, oraz wszystkim szanOW1Jym <łelew poniedzfałek w Dz i~ n
(Województwo).
O 11awo27-srtucz11e.
gat ,m Stowanysźeń i korporac.j i 1ak rbwniet ws7.yst
Wszy~tkich Sw. o godz. 8 -po
Dzielnica B. Potrkowska 53
(c) Syndykat rolniczy ł6dzki!n naszym drog im gościom sel"decz1aie d-<lękujemy
cenach popularnvcli lbsenow(Lolfal Stow. Urz~d. Miejskich) ki w roku bietąr.ym do handlu
za prZ\ll~cie udzia 1u i uświetnienie naszej uroczystt1ści · ska „Hedda Gabler• z P. Sien· .
Dzielnica f.. Piotrkowska sweogo wprowa1ził pomysł za·
swojf\ obecnośoią w dniu 23_ b. m.
.
nicką, w roli tytułowej.
1H 104.
opatrywania członków swych
Wiecz. o godz. 9 -po oenach
· , Dzielniaa 5. Piotrkowska 174 rolników w zapasy sprowaZarząd Stowarzyszenia Polskich Kupc6w
zwyczajnych .~tynarz i Jego
~oło Polek.)
dzanych z- zagranicy n&woz6w
i· Przemysłowców Chrześcijan w Lodzi
· oórJra•.
' - , Dzielniea ft. Piotrkowska sztucznych. głównie saletry i
Zarząd Spćłki Akcyjne i r,Tkanina"
Dwa koncerty -,.. · no-'Jodnlo•;;,.
*96 (fabryka Geyera).
superfosfatów, · wzamian za
Zarząd Banku Polskich Kupc6w i Przemw•
... 0 'I""
""
z dslał"9 „i.ntaoJI ....,.. ri>ołe, które odllOWiednio rozsłowców Chrześcijan w Łodzi.
W niedzielę d. 81 b. m. i w
;. ~
aldoh.
kalkulowane. zostało wysłane •
ponied?.fałek d. 1 listopada a
~ ,.,
N
k •
i
dostawcom nawozów.
,
godz. 8 po poł. odbQdą sle dwa
, ,o) IL n upione1. przet m •· Ta operacja handl owa, kt6r11.
koncerty popołudniowe Łódz~ osadzie ~grodnieze1 przy bardzo dobrze ks-Jkulu1e się
k1e1 orkiestry symfonl('znej pod
Dl. Brzezi:6,:'kl1tj, • pobu~o\nna dla rolników tutejszych, ma dyrekc1a, Bronisława Szulca.
Ilostanie WIP.lka eieplarnis., pła- byt powtórzoną i
rok na_
Na niedzietnym konoercie
nowana wedl~ wsk!lzafl d~rekr stf)pny laoz w dal~ko szer·ńsk·e
wystąpi
,jako . solistka znakot.ora plantaclt P· Ciszl~iewioza, szych rozmiarach, aby rolni•
.DD
• 1„ CID .
•
mita śpiewaczka operowa pni
która będzie w stanie wyho- kom Ok~gu łódzkiego dać Zapisy kandydatów na razie Jeszcze przyJmO• Alina Wó)efcka, na program
łować. do pół D)ił1ona roślin mo!nośó korzystania z tani~h wane są1 PRZEJAZD 40 w podwórzu na praw@ IP• składa6 si~ bQdzie z uwertury
kwiatow_yoh w sezonie.
kalku1aaJi i zaonatrzenia si~
do op••Don Joan• Mo1.arta j
Wydział dl\tY do tego? aby wcześnfe1 w potrzebne sole
·
1ymfon1t Jowiszowej• -tegot
• własnych hodowlf .kwiatów dA •
dl
Ji ·
•
•
.
ir·
to"
, i
Ntkr wat częściowo budtet o bywcze a ro ·
w„11:r„c1e krf16~kl paska... nie dostarczyla dotyczas 2 ło- oml>ozy. re: oraz z arJ ope·
,:-· d Ykó
W tych dniach Svndykat
sklei.
tr grafjf którA są. niezbt;dne .rowych 1 p1elłnf.
~
wy_ _at w.
•
rozesłał do wszystkich swych Przy Alei 1 Ma1a pod 7 u przy gł~sowaniu Komitet Ple- Poniedziałkowy ~aś konceri
Cieplarnla b42dzie ognewan~ członków i odbiorców z okól- Borucl1a Firstenberga wywia• bis'c to wy _ Pr~ejazd 4 wzy- popołudniowy odbędzie się ~
ek~~nołe: ~gorąc~0:odą) 1 nikiem · wyjaśniającym warun· dowcy Urzędu walki z lichwą wa ~ imię obllwiązku narodo· udziałem znanego pianisty Ka·
, r
zos me wy
czoną, .Id eałe1 operacji nabywania wykryli nadtr pomysłowo u- wego do natyehmiast<>wegl) do- rola Szretera, ·który odPgr&
x:z:::r::3b~~włfła słu- nawozów wr.amian za. dostar- rządzone k.ry1ówki paskarskie starczenia 'takowy.eh. Nieza- koncert fortep. B..;-dur Liszta.
Yz d 6Y i lk' t •
czone zbota . i płody rolne.
oraz spec1alne aparaty dla motni zostaną i:;fotografowani z tow. 9rkiestry. fo7;i1tem or·
a.rzą za we 1m . ym za.
szmuglowania artykułów tyw- na kos~t Komitetu
kiestra w7kona utwoey Wa.
~ł~dem będzie ogrodm.k: miejDla rolnll6w.
ności pod nader niewinną po·
·
gnera, a mianowicie uwerturę
J!kI Modrze1ewskf, zdolny i za.
. . .
staciĄ innych towarów, np. Rośllnr strą~ztcowe dla ma · do op. „Tannhluser• oraz fra·
bitłowany kwiaciarz.
(o) ~ma 2 hstopad& r. ]b: bel z 'Papierem, . nap-eh~nvm
. g•st„atu.
gment.v z op.• Lohengrin•.
)' Plea asa„ va-port mąki
:1:zlłk_~.d~:lan~ wo!:_wó ;d wewnatrz worami z białym k) Wydział tywnościowyma- łłilety w księgarni Alfreda
\
a BesarabJI.
;Jadz W~l~:owych rz;rtj: ~re- cukrem i lJSZennf\ .ma.ką.
~lstratu ~prowadza większe St.rancha, ul. Dzielna 12.
· 'OnQgdaj w lokalu eeebu pie- baków dla rolnikó~. PomięPo roz11atrzemu sprawy 1łośc1 rośhn str~ezkowveh oraz
f{arzy odbyło siQ zebranie de- dzy frebalrami są niektóre slwzano pornyst_owego -r.asl.ca- rzep~lm ~a oh·1 w celaeh a- Pi'ty koncert symfoniczny.
legatów piekarzy el~ rieśeian i okAzy ras<>we.
rza-kontrabandz1st~ na m~eS!f\O pro~izacn kartkowe1 -dla lud·
Naiblitszy koncert symfo·
lydów w sprawie u regulowa•
fftg.łosz~nla rolników i ho- bezwz~l~dnego aresztu I za- no~c1, wobeo- • liraku kontyn· ntczny, który został przesu.
nia zakupu mąki i sprzedały doweów koni nalety ki!rować płaeen.ie too,ooo !Dk· .grzrwny gensoweJ mąkl.
n1ęty ż poniedziałku na wto·
chleba.
do Departamentu rolnictwa i z za!Dianą "!' ~azte nteśctągal·
· ·
relr d. 2 listopada uświetnią
Wioep!e-Aes Kazimien Gn· hodowli przy wo1ew6dztwłe w ności na mi.esiąc ari sztu.
jednoczeanie dwie wybitne si·
bi~ski !dał sprawozdanie ko- dniach '· 5 i 6 listopada w Zapasy u1awnio.nego 0 ?kru
• ·•
ły art,Jstyczne PJ Wiednia, a
Jnlsji handlowej przy St.owa- godzinach biurowych w tych i pszenne) mąki skoohsko·
mianowicie wiolonczelistka El.
l'Zyszenlo. ma)strów piekar- bowiem dniach nastąpi otak- wano.
·
okuH po~więcenia sle· tbieta Orommer i skrzypek
s~ich .w Łodzi, z .które~ wy· sowanie treba1~ ów. 1 sprzedd. Ukara1,1le •wt„tcwarJus•o•• d~ib ~towa~zyszenia Bank!J, prof. ~obert Pollak. Krytyka
n1ka, 1t; komisja zakupiła Jut
Rolnfoy winni zaopatrzyć si"
k) W b.
k
~ .
„T1<an1qy• i Stowarzyszenia zagramczna wyrata si~ z ogro·
k k
d
.
._
o eo s arg ro 1z106w
K
•p
ł
n·
i
t
10 twagBon6 w_mb'·k.iktóu
uryt zo-h w świadectwo w_ładz miej-sco- dziatwy szkolnol i nauczvciel- Polsk;chCh upeó.w i rzemŁys ~· mnym uBz ~ab. 1e m Gett.n uz1az :
we, w esara 71,
re w yo wych o motnoś riJ wychowania t
·
k
f
·
h wców
rześc11an w
odz1, mem 0 1 "' 1ec1e
r mmer I
'dniach nadejdą.
zwier7.ęeia at do chwili utv· 8 wa Dll '!yzys m eischow,vde próez -zadeldarowanych n·a Jn. Rob"rcie Pollak:, których kon·
Mąka ta podzieloną zostanie walności tegot gdy~ trebię°ta a~tykwarJ1;1szk,ówi ::zv. . an ~u walidów OebotnikÓ\Y 564 ooo certy cieszv, Bif2 ogromnem po·
ma1strom piekarskim stosow- bf)dą odst,po~ane po wyiąt- u yw~~em!
~ 8 ~1 1 ) 0 k: mk -zadeklarowali w da.lsŹym wodzenlem w oaie1 europie.
nie do .kategorji po cenie ko- kowo niskiej cenie nie dla ręcz~t am k1 • sz ~ nhewmi, „ 16 :.t.oi ci gu:
·
"'
Na program złotą sil~ kona
1
.
·
k ositó w epekulaoH, lecz w celu po ur?.f\•1
t
szu
z do11ezemem
d· 1"ł wa t 11z 1c ą'" pL.zerir
d h.·
Mk 10.000 ( w prem16w k aeb)·Cer t s k rzypcowy A -d ur Mo·
han~lowych.
większenia wfród rolników ~a ~ 1.w e ~ !r~iku ~~edl). · p. Leon Mroziński na Kursy zaria, WftT1~c1e na temat .Ro~
P1erwsz_Y tran sport da mot- iłośel inwentarza puciągowego- t;~n~~ ~ 0~; opi~ii rzec /!. H ndlowe Niedz. Wieczorewe coco• _Cza1kowskieg1>. oraz
noś~ wypieku tańsze~o chh·ba 18{>sze.1 rasy.
znnwców skazr-ił szf'reg antv- przv Sto\'i/ar~vszeniu.
Sym~on1a V·!lBeethovena. Dy'i DJe n abywania mąki od prze•
kw r u~zó
Łod .
r ·
Mk. G.000 BraoiR. Łuba na ryg111e Bronisław Szulc.
m ;y tnik9 w.
Brak •1101•·
a ~" w w
zi na
zy· Strzech~ Sierot ŻołniernierBilety do nabycia w księ·
Dłu~sze de0aty wywęłała (c) Skutkiem ostatniego. bez- G~~ 0 lOO~O~ relr, z rr~~· sldch.
,
garn i Alfreda Straucha, ulica
sprawa regulowania zakupu robocia kolejowego, zapasy sz e -ne::e:ła ~ ~o orU „ d~
Mk. ,500 Dom Eksp. Transp. Dzielna 12.
mąki „szmud owanej•.
w~1da w pr~em:vśle łódzk ~ Gt~~~e 1'0 w Wars?inwi e,r~~d- „Finkenste!n, Hevman. i. S·ka•
W , końcu-wybrano Komistę wyczerpały s1~ doszczętme 1 nośnie ~alkułacli nowychpodna "Źotmerza U4drow1eńoa• . .
z 6 os~b, 3 chrześr.Jan i 8 ty- zakładom przemysłowym gro- •
dów, któryc h zadaniem bę'l_zie zi czasowy zastó,j,
ręczników naukow:rch.
kontrolowan ie, czy majstrowie
Przemysłowcy zwrócili się
Zamknięcie 5 piekerń.
'I' "ałr,
i SZłRl'~
•
piekarscy -przestrzegają prze- do miejscowycn władz o inN
k t k
d nf '9t.
i
~
\51
· Składajcie
pisy.
(a)
terwen~ję w 'ministerium pr~e- wla:z :a~:nięt~o~p~~!~a~~ z!
Teatr Miejski
mysłu i handlu w celu w_y1e- ·
t
O'
•
·~ó
z r e jest.acji atowarz1ezeil. dnania nadzwycza1nyob trans- nie przets rhr.e..,ame bprdze-pi,Stw,
Dzielna 18.
·
tó
l
1·
bi prz_v1 ~ .vc przez o v wa o...
~e) ~oj ewództwo_ łódzlne za- por. w węg a ~ ce u zapo e- warzy":szenia majstrów piekar
Dz1s1a1 dwa r nzy po cenach
t~1~rdzlło nostęp~H\Ce związ· !ema k&fastrofJe Opałowej.
skich. Próc~ zamkni~oia pie· Jl l\lnH.szvch o g_odi. 4 po poł. ft:t!
łr1 i sto wnrz.v szema:
karń nałotoną zostah n a wł. a- dla młodz1ety I o godz. 8 w.
~ li, .
•
l ) St owarzysze? ie ~upców
Obuwie ~la robotnlk6w„
ścicleli tych pi e lrn rń .kara w n~ wid<w's irn !udo weru " Ur„
t.A.b n~znych II kohgaoJ1 w m. . k) \Yyd z1ał za prowJa ntowa· sumie 2000 mk. przez Stow. w1 ę " Ka_terwv .z J 1i rkows1rn,,
s:,01.fa1 .
• • • •
ma miasta sprowa?z 1 ł trwale pii-karzy.
pe łną n1eprr.e Ja.rtego tywior1'
•
2) ~tow. właśc1e1eb meru · obuw .e dla ro botników mie;•
Ibwego uro lm mło d osci inter-- ·
_.
cho mo ś d w Brzezinach..
_ skich. oraz urzęd n ików. Ceny z Komitt: tu ? lebiscytowego. pretatortrn, r oli ty tułowe\
~
3) St?w. s kładników p:u:ir.y pary butów zostan ą określone
Po niewat większość GórnoW niedz i elę po poł. o g. 3
w Łod z i. ' JiłQ obuc,zapj,q .port.a.
, ślązaków .nJl-łlli.nlD !ą.zw.ania po ~q_ 'llOPUlUDY,~ pre•,
Kw-tana

o. K. w.
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Oset

76·80
Korony austrJaokie
8.CłC-8„80
• · Korony czeskie .
60 69
Korony ezwe11'1ki6
48·46
Korony duó.skfe ·
·
48-46
obr~ny Lwowa przed na1nld~m Korony: norweskie
Przed zaJędem Bomna.
• 11.60 12.20
Lfry włoskie
ukraińskim. .
6.70·6
Markt fidskle
·
. Lłbawa, ~~ ~<l:ziernika. .

!PĄT.). Łotewskie biuro P~
sowe donosi z Kowna: . Zelł·
~owski atakule w kieronku
Kowna. Minsto Dalrtt1'11ane.
Bolszewicka mls1a wyj~„hała.
1[! lb'ODU Lmoma
' 80""'
llJ . 1
I
LlllU
Lwów ~9-go patdziernika.
drugą roozntcQ roz·
)PAT).

W

poczęola

wal~i ~ polskość

Lwowa odbędzie s1~ w sobot~
b. m. uroczyste naboteń:itwo w kościele św. Ełtbiety,
~ nast~pnfe Odsłoni~cie tablioy

BO

pamiątkowe1

w sz1:ole Imienia

Sienkiewicza, gdzie zorgani·
towała el~ pierwsza ułoga
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.Floreny bolenderslde
Bank Handlowy w
1770 · ·
Moskwa, 29-go patdzlernlka. Warszawie 9 emisji
(PAT.) W. B. K. Joffe wysto- Bank kupiecki: .· .
·„ ,
Łódzki
sował. do przewodnlcząoeg~
DCSO
pols~iej delegacji pokojo\ive} B k D k t w
Ys. on · ars!. 2950
Dąbskiego depe8zę. w które1 an
. 16ł50-l725
donosi te przyb12dzie z po• Borkowski
'1150-72t0 7176
czątki;m listopad~ do Rygi. Lilpop
Gt00-6880-HOO
Rudzki •
Starachowice o 100
BDSBHbJB DPZUZBBDB .
19000
.
•
6SCO
Paryt, 28 go pa.tdzf ernika. za 500 m!'- ·, ,
(PAT.) Havas. W dniu dzisie1• Warszawsłne To1'.
8100·8250
szym przedstawiciele Anglji, Z fa~r. ~u.Itru
11900
Francji, Włoch, Japonji i Ru· Żaw1erdc 1e
9700
munji podpiszą układ przy- yrar w
Bank: Z_ac!tQdni
zna1ąoy Besarab:Q Rumunji.
4 em1sb
,'
140CS·l425
Bank Kred) towy
2450-2850
4: emisji

•

•.

f
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SllfATA

OGŁOSZENIA
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'
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d
k
.101)_1r0~~2; Ku u1e ernożyez 0'! O ro zenia.
~

Jabłkows~y

Rn!il.,,at:mekie a 26~

d.

Dota;y St. Zj.

2
19 2290-805

•
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~

Zl·:;;;~ ~~E~l~~~~~
::~==~l~~pat n.60·62.~0

.

.
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TEOFIL PIETRASZEk

„

A.

Ruble dum. 1000

,

BP 1

6

OGŁOSZEN
.

BIURO

Bracia

"

2000-2400

•

••
,
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,

RZYJM

R
gmachu teatr. „8CALA~'

agałel

Ceglelnlana 18 •
Tarłowskiego.

tiod dp. Ma...

Z powodu technicznych

J.

Ci:ęłf

trudności

Saraczyńska,

,Co s·

I· Erwestówna,

ziei

Aktualna Reventa w 2 obrazach ze

J. Markowski

W.

M ITOSCI
H.

l

tańcami. Początek

II

l·szy

eeo:~l.~~n~a~i.
K.

63

Berońskf.

Cz~ść:

B. Bronowskiego

oprac. przez
o godz. 8.30. Szczegóły w programach. Teatr dobrze ogrzany

oiyczkowe na zastaw ruchon1o•c1

( .OMBA
Oddział·

Federćwna,

Wesołowski,

NQ y 11

śpiewami

o 8.30 wlecz.

i Inni.

kcyJne Towarzys wo

rszawskle

niedzielę

otwarcie jutro w

Ir
tte
n
sez
warc·e
osolowa
B. Bronow kl• E, drobi skf. Janina Wagner.

Zalt\or.ska, B.

••

Koncertowa z udztałęm całego zespołu.
„POLKA REKRUTKA" groteska baletowa wyk. M. Kamltiska.
„CAFE BRISTOL" - Józef Bletikowski
wesoły sketch w 1 akcie w gł. ro!ach R. G I E R A S I E N S K I,
M. Tarłowski, M. Dobrowolski.
Częśf

Program N2 2.

Teatr Uteracko-arostyc:zny

• Nr. 229•

CY JNY)
w &odzi ul.

chodni• Nr. 31
iaWladamta, ft dnia 18 listop da 1920 r. i dnI następnych w sali licytacyjnej przy ul. Zachodniej 31, poczynaJ~c od godziny 10 rano, sprze-

dawane będą przez publiczną lfcytację zastwy, w właściwym czasie nie wyitupl.:me a zastawione w Oddziale 1-ym Lódzklm Zachodnia 31 zarówna
·
w zlikwidowanym Oddziale II-gim Lód zkim Monf uszki N2 11 (róg Sienkiewicza M 23).
Zastawy, oznaczone numerami niżej zamieszczonym!, o te nle zostaną wykupione zostaną ezw runkowo sprz dana.
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H72C2
CO'J

701

sra

25ł-l44
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rn6
~ 69452

724
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264227
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275491

942

953

~67627
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832
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776
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870
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414
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554
656
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589
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414
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764
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286828

871
870
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by1e-1„
d11łału

Oo!·

11-ga

Mooiu&11itl 1l
Slenk1ew. 'l.
811Mi
lfi'i

YTONIE
K

IH„~

, Przy

... obnt„ .• 30. Nledzi„ln dolo. 31 pd ·
• 'C'rnl ką " il· i:<. IS 9,

D'

klasyc(I'.. y «;h

1

ld:::iał błe rr:o

tórrz~a Or:i~~tra ~ 'mfoniczna

korzystanie z energji elektr.cznej, do
starc11anej przez Bl"l'trownifl zosta i ą z i.ie .ii.one w ten sposób,
te vobierane na mocy rozporządzenia Pana .Ministra Przern .vsłu
i Himiilu dodatki od każde1 · kilowatgodzinv od dnia l·ego
pa:tdziernika b. r. wyniosą• Mk. 12.20 dla oświet•
lenic1 Mk. 4.50 dla siilników nizkiego napięcia i
· Mk. 4„30 dla silników wysokiego napięcia.
W,1lmtek czego een.L e n ~rgl i elektryczne} od dnia 1 płlź ·
· dziPrnilt~

b. r. wyniesie:
dła ośw·etlenia mlc. 13.80 za kwg.
• silników niz.nap. e>.40 • •
wys. nap. 620 • •
•
•

Szulca

Prog!."&.rr. pferws:rngo ;viec:aorn Uwer
tura do M .Zemsta Nietoperze. Offen
bach M"n'uet 11 op. O powleśćffoffma
nn. Bf-ethoven 1\lf s~lt' l:leetb oveo
1\lla turet Thone Wyzna.nie miłosne
n::i~sinl Uwertnra do op, Wllhelm
Telt L~!!ner Scboenbraoer Walc Ru
Ltnst·" \\lalo G·llet .Marzenia o bala

na

Ró7.e 7- p•lłudn l a
p„cg.-am d1•ugiego wieczoru
będzie zupełn ie zmieniony.
Str q~s

'

n1a 1 ll sto_pada r.

b.

·oyrekcJ• Tow. Kredytowego
miasta &odzi.

RJOśei:

1 pod nr. 113a.a przy nt. Juljusza przez Emi·
la 1\leksandra Ferdynanda. i Łuc1ę Wilh elmlnę m~t-.
Maas dodatkowa z prz:eszacowanra
~onków
.l'\k. 1296o0

2 pod nr. l076·b, przy · ut. Onberoatorskiej
przez Bronisława Czec~owskiego odnou:riona z kon

wersją l'\k:. 25,920 i
.1'\k. l>•.SOO,

Bronlaław

Szul.o
W pro umie Ryszard \!l'a~oe1 - U·
wt>rlnra dll op , „Tooohansor'' Marae
nie Frarzmen\y do op . • Loheaogrl n•
Llszt-U R11.psor11a węgierek" Kon"
cert fort. Hg dur.
o goda. 8.16

.

wlecz.

Xoncerł -

011ame1 łowy
Soli ś ci:

„b„ ta

Znakomita wiolonczelistka.

o bert

dodatkowa z przesiac:owania
' •
b
l'

3 pod nr4006·Lprty u 1cy Sre rzytisk1e1 przez
Mori-: Kł6dtowsk'9 odnowiona z konwersj4
Mk 20 736 i dodatkoma z przeszacomanla.mk:43.200.
' • 4 pod nr. lfl15 przy ul. Pańskiej przez l'\aj
lecha-Hersza t~czyckiego pierwoto a mk.43Wco.
6 pod 1'ł ~04:> przy al. Piramowicz.a. przez
Abe Yel Adolfa Upskie~o. pierwotna mk. 2592VO,
6 pod Ni 1319 przy ul. Nawrot przez Leona
I Rachel' małtonków Rosset, dodatkowa z prze·
•
.
·
szacowania mk. 604,800,
7 (>Od )i 325 przy ul Konstantynowskie) \)rze!
•
Al>rama I Margult: małtonków Lewkowicz dodatkowa z i>n:euac:owaniri mk. 518,400
8 pod nr. 2S2•b pr,;y- ul. Nowomiejski ei prz~z
Abe Oinsberga, dodatkowa z przeszacowania
.
.
.
MK. 19440
Wszelkie zanuty przeciwko udzieleniu zdfl•
danym potyczttom stcwarzyszeni zechc:, przeclsta•
wle Dyrekcyi w przeci~u dni 14 od daty v.ydruko·
wania niniejszego obwieszczenia.
Łódt, dnia :09 pat.d ziernika _1920 r.
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. ..

Brobne oleflsklc
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Xupno i sprz1l1!
AA Meble '::·
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W p rc gramie: Beeth oven- 5 ta
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s1crzypcowy A-dur. Czajko w.
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„Rococo"
b ilety do tmbyrb

w
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fre da S "auoh1.1 u1 , O;r,:ernri 12.

Import - 1".yt•nl
MEYE.R &·co!
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0&1118
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apnedaję Plołrkowata
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Al
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FU Ja
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to•eka 4ł plerwsae p
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• lk •wyMr ma
W
10 lJątkOw alem
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b•wi& spodnie. ko11zule
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111-.rr lokolowe, switrf,
ro~
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spraed ad

dom, willo mająteic 1iem
akl, 1 t p. niech si~
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1'e1cstrMl11 be, nla\ue
„ dla Roienber.( zgt1·
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wód oeol>Jsty 111dan1 w

Łod%l1
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• •..
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.............
...„„„„„„„„„
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TUfidmk Kupiec .vrennmerat~ łwart. 45 mk
.„ -Dtogerzysta ~ ~~ .;~ :„L28 ,,
,, ·Przr.[lad Wł6knhtJ • n. · „ 28••

„

Dom Gościnny ·· ,; · _-~, 9 ?'

Dla hurtowników i fabrykantów . naj•
lepszy organ dla ogłoszeń. ·
Zeszyty próbne wysyłamy za nada·
słaniem 2 mk.
Adres zamówień : Pozna6 ul. Wielka 1O

••••••••••••••
Xazimierz loszak !

o

fóiź,

s~~ri..

~
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e

- Cbl- •
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nerycznych.
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•
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~
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.. . 1·no-Res11rsa -" 111...„.
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~

Program do dnia I listopada r.b.
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echlait), glejtę, mlotum,
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