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Dziennik polityczny,

Iii
rzed. przeniesieniem rokowan"•

Cena numeru

pojeByńczego

80lszewicy zgadzają się na Rygę.

sowieckie Rosii i U ~ -rai .11, wobec uzyskanej
~gody ' rządu łoh~V1Gldego allcezrłują Rygę ja-

h
k' . ń il
I
d'
a szy~ .ro owa. z Po sk~ po. w.a:
runkIem zagwarantowama metykaInoścI delegaCJI rosYJs}neJ
i ukralńsltiej, oraz personelu pomocniczego, tud7Jez komunilkow~nia się ze swoimi rządami
zapomocą radiotelegrafu 1
;l r urjerów, kt6rych opieczętowane walicy nie bp.dą. podlegały
r" ..• Ob
d
k .
t .
1"
d
'.ł i
iJ'eW1Zjl.
a .rzą Y ocze u.J~ w
ej spraw e . o pOWle~z
rządu lotewslnego za pośredmctwem rządu polsInego zamm
wyrazą swą ostateczną zgodę na wybór Rygi w celu wytej
wspomianym.
Jednocześnie zaWiadamiają rząd polsld, te nowej dele"
' l' .. k -ń l' . kt6
.
d
..
~acJl rosYJs tleJ 1 u ral s {le], _
rap SIę u a. na nOwe mleJsceR roko wań, pr~ewodn ..:z.yc będ:lt l 8 ~bywat~1
AtLolł Abramollf!CZ Jołfe, ze skład delegaCJI zostame
'Zakomunilw\\:any rządowi polslciemu niezwłocznie, i te bęodzie ona p{JsiadaIa \vystarc7ające pełnomocnictwa do WSzc.z~'cia i doprowadzenia do kOllca natychmiast po zawarciu ro. .
"
.
;zeJmu 1 prehmarJ6w rokowań, lttóre stąd wymlmą w spra:wie ostatecznego traldatu pokojowego. Slwro tyl.ko zapewnienie dotyczące Zf\danych gwarancji dla naszej delegacji
zostanie uMielone nasza delegacja uda się na nowe miej ~
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KotrllSarz ludowy dla spraw zewnętrznych CZlczertn
przewodniczący Rady ludowej i komisarz ludowy dla spraw
zagranicznych Rakowski.
Dnia 2 b. m, Minister spraw zagranicznych ~apieba
polecił telegraficznie przedstawicielowi rządu pols1{iego w
Rydze, posłowi \Vitoldowi Kamieniecltiemu, ażeby zwr6cił
się do rządu łotewskiego dla uzysl{ania gwarancji, o kt6rych
mowa w depeszy powyższej, 1 ażeby o wyniku zawiadomił
bezpośredaio l{Omisarza ludowego dla spraw zagranicznych,
oraz doni6sł o tym wyniku rządowi polskiemu.
sce

Sfanowis~o

ImerykL

.

WASZYNGTO~, 2 wrześma.
(PA~) .. Ha,:as. Sekretarz ~tanu
oznaJm1ł, 'l~ Sta~~ ZJednoc:r:o~~ uwaZQJą odpowl,:dz polską na oatatnu!_ notę C!łanow,!-a
zupełllue

wystarczaJą-

cą· Od pOWIedź polska wy ja-

śnia, że stanowisko Polski jest

pódyktowane względami strate~iczny~i .. Polska jest zresztą
: naJzu~ełme.l z1?odna z pogl~d?m ~tan6w Zjedn. w.spra~Ie
Dl~lla! uszenla ~e~ytorJum ~osYJsklego. MUSI J~dnak WZIąĆ
pod l1_wa~ę powaz.ne następstwa, Ja~le by wymknęły z zatrzymam~ !w.ntrofenzywy ;ta
określoneJ lI?Ji bez uprze.dme:go tuzy~kama od ..sowletów
~nalezytych gwaran({Jl.

!,ac!ającego się do p~zY·

Jęcia

przez

sowiety.

Yii zakończ~n-~l noty sowil!ty oświadczają, że

armJa czerwona

Przetliło oSz[IRrrz~l

mo-

głaby podjąć n -n nowo
ofenzywę, któraby była
dla Połs i fatalną.

K I · J II dl
on rDropo~Y[le po sł.~ well ug
"Oally Express •

LONDYN, 2 września. (PAT).
Hilvas. \Ved!ug "DailyExpress"
polacy przedstawią sowietom
następujące kontrpropozycje.
Linja granfc.zna zakreślona
przez. Curzona będzie przesunięta dalej na wsch6d. Po]slta
nie przeprowadzi rozbrojenia,
dopóki nie nastąpi og6lne rozbroienie europejslde. Male narody znajdujące się pomiędzy
Polskl\ a Rosją będą samo..
Bolszewicy urażą.
rZł\dne. Dobra polskie skon fiPARYŻ, :I wrz śnia. slwwane prr.ez · Rosję carską
( PAT). Hav. "Journal'~ zostan n Polsce oddane. RosJ'a
~f
podaje, że sowiety .I- będzie mogła używać Jinji ]\0stosowały
r.!io rządu lejowej Gr'ajewa dla handlu
angielskiego nową If'ltołę z Niemcami, jednakze tylh:ą
która .t;~da ar.r,łoszenia pod kontrolą, polską i pod wa..
II~ w
1\ I!.- h
l
l" . t . b d
warull1~ow
ngles:
_10
('un {iem, że InJa a me ę zje
dla z~warci~ natJ'cl'-lużyta do żadnego transportu
miasto 90 p o k o j uJ materjał6w woiellnych.

ak[II prasoweJ

bolszewlkOw.
Wal'S'lawa, ~ wrf.edoł3. (PAT)
prasowy MIli. spraw wojskowych komunikuje:
Ostatnie
radJB sowieckie są pełno Inwekty
rzucanych na Polslcę i je.l wojsko.
Po, ca~yrn hlecie .. Wsłem, walem,
\TSI.em ł roznoszą na.1potwornlejsze kłamstwa o rzekom,ym okrl1cleństwle tolnterza polskiego
znęcanin ele nad )Ildno~"il\. pogromach ~Jd6wł którzy. tysIącami
s'\ mo~dowaf)ł po wslaoh, mIsstach ltd. ~łf!lktóre ?rgany prasy
ugraniczne] sltwaphwie powtarzajll wszelkie kierowane przeciw nam oszczerstwa. Akcja praSowa Bowier.ka ma na wzg-lttdzłe
dwojaltł oel, ozy to o. rzekom)'ch
okrucieństwa oh . polskIch pragnis
osłabId wrdem6 własnych Dajpotworniejszych zbrodni, a jednoozednie przedshwl6 Polskę jako
',raj wyjlltkowego barbarzydstwa
i "y.il\tk~"eJ realtcjt.
WydZiał prasowy Min. spr~w
wojskowych w celu przecłwdzlałania ohydnej ł wrogle.1 nam akcji
przystąpił do gromadzenia materjałów przeciw boJnewicltłoh. Z
naszej strony dla. spotytkowa.nla
go pf'led.ew8zjstltlem . za~ranl?ą.
Na materJał. ten składaJą Się W14rogoue OpIS)' czynów zbrodntczycb doltc,D)'wanych przez czer\"-One srmjo i wladz~ sowieckie
w Polsce, potwier\1Z0ne PQdplsami naocznych śwlaliltów.
Protokuly i raporty urz~dowe,
dane stwlerdzająoe stosunek lud.
uości do armji j władz bolszewiclticb, zeznania jeńców, zarówno
naszycb, ja'e bolszewlcklcb. JotografJe•. ora~ wsz aLko to 00 . mof.e
stanowIĆ Dle bndzący wątpliwości
WydzIał

WARSZAWA, 2 sierpnia, (PAT) - Wydział prasowy
ministerstwa spraw zagranicznych komunikuje: Dnia 2-go
.września nad ranem odebrano następujące radjo z Moslcwy:
Warszawa. Sapieha minister spraw zagranicznych.
'.
'.
Prag~ąc umknąć ,:szystlHeg?, co m?globy op6źnt.ć bieg
1'okowań 1 odwlec cbwllę zaWarCIa rozejmu. oraz prehmlnariów pokojowych mięrlzy Rosją" Ukrainą. i Polską, rządy
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Piotrkowska 106. Telefon 199.
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Radaktor, lub jsgo

zBstłPća

przyjmuj, wyłącznia od 5-6 po poł

Rękopisów nłezamówlonych

Redakcja ale zwraca.

dokument przeciw boluewłckl. Nieudolność, oz, tei
Komonfkujqc o powyt8zym wydział lenistwo i zła
wola
prasowy Mln. spraw woJskowych "pralcownic" staoji teusilnie prosi wszystkie te osoby, lefonicznej uniemożli.
lttóre mogą przycZJni~ slE) do pomllo~enia dolmmentów przeciw wiły nam wczoraj obolszAwtcldch by zechciały .lak trzymanie połączenia z
najryohlej nacJsyład posiadane lub- Warszawą.
mogące być sporządzonymi mater:
jaly pod następujqcym adresemWydział prasowy Min. spraw wojoie jest " toku. "yka!e jakiego
skowych Warszawa, Podwale l.
Uwaga: Materjaly zastrzetQ.· I,'odzaju t w który oh miejsco"o.
ne do zwrotu po wykorzystaoiu ~oiach akcJa szpiegowska lostala
ich b(ldą posiadaczom zwrócone. uwieńczona powodzeniem.
Dlatego jeszcze raz z"raoa sht
uwagE2 na zarzl\dzenla -1&. &. 1920~
roku Nr. 280-5 20 ł 22. 4. 1920
Nr. 316 4-20, na zasadzie \(tórych
mlOI
D!I
nmolnIoDJth
nn
rHm er ni u II
l; fi II U lIalety oddanie do ka!dego urzą
Warszawa, 2 wrzednia. (P AT) dnika służby łączno'oi I&slęgną6
Dnia 31 sierpnia udał slit prezy- wiadomości i jego obecn)'m tr)'dent ministrów Witos w towa- bie tvcla, ł jego przekonaniach
rzystwfe szefa sekcji StudnIekiego politycznych. Pozatem eała lado dalszyoh olcolto uwolnionych łoga pozostająoa ;, słll~ble łącz
od iowazJi bolszewioklej.
nośoi powinna był! pouolona y
następująoyoh spr~wac~:
.
l) A~eb1 przeclwdzJała6 Izple-emeryfOW~
g'ostwu, nalety w publloznyeh
Warszawa, 2 wrzednia. (PAT) miejscaCh podczas rozmów o spraBiuro prasowe Min. skarbu leG- wallh wojSItOwych laohow\"wa6
monikuje : Ministerstwo skarbu najwiQl{szq ostrotn046 szozeg6lw wykonaniu uch waly sejmowej nie w gospodąi:h, tramwajach,
z dnia 2 lipca b. r. wydało do leole,iacb, nigdy Dle motna wieIzb skarbowych rozporzlldzenie, dzieć .1akicil siEi ma lłnobaczy,
aby, at do czasu uchwalenia usta- wobec Łudzi obovch nie trzeba
wy emerytalnej, wypłacała emerl- być ani zbyt pobopnym do wetom cywilnym zaopatrzenia wraz wnętrzel! anł gadatliwym. Urz~
ze wszystkiml dodatkami droiy- dni1c powiaien 1,ac11Owa6 {(onieżnianymt w pod~ójnej wysok~śct. czną mil\t1iwoIl6 w sprawach woj·
Wypł~ta zostaDle usltute"znl~na skowycb.
.
od dnia l czerwca b, r_ RóźnIca
2) Je?ell orz~dnik lądzt. te
zaległych zaopatrzeń bqdzie wy- ma pned sobą szpiega, na~yoh
płacona zaraz po dokonaniu obli- miast zdaje o tem spraw~ Iwojej
czenia.
Analog'jezns rozporzą.. władzy przełotonej, aby ta pouze.nle w!ko~ane dla emeryŁó.w czyniła krokt celem unieszkodli~~Jskowych ,le~t " opraoowaniU wienia szplego8. W tym oelo po...lIn. spraw wOlsowych.
winien urz~dnilr dl,kładnłe zapamiętać BoblA podejrzaną osobą.'
polecić jej 'ledzenie. Katdy, Ido
w powytszy spoluSb bQ1~le działać, mote liczyć na specJalne 1IJ-

f r n!l["

p 1

PensJe dla.

Walki wojsk Rzeczypospolitej.

-

nagrodzenie,

Wa3"szawa, 2 wrz;eśnia (PAT). Komunikat sztabu generalnego
8) W myst zarządzenia 2.8.
wojsk polskich z dnia 2 września:
20. r. L. 958·8 20, tajne centrale
ł k
It
t f ~
i
l d łączności po"inny 8i~ we "SI1Dnia 1 b• m. W 0.,8 a nasze w aue en Q'! " ..yozn e przez Q - stldeh większych m'astaoh plebl!lo~d miejscowll wkroczy~y do 5l1walk. Na linjia Sokołh -- Brze4ć scytowyoh terenów Górnego Slą
Lltewsltł i dalej wzdłua Bogu spokój.
ska odby6 zgromadzenia.protestal:ludieon!j po kJ~sce poniesionej pod Zamo'clem i WoUcą .fące przeciw przewielllenm francaSniatyckl\ broniąc po~ostałe oddzillły od ostatecznego rozbicia prze- lIkIch Młnlerz)' na front "9CI10prowadza intensywn" odwr6t \V kierlllll{u północno-wsohodnim. _ dni, zwraca sl~ przytem IIzoze.
t
gólnie uwage, ~e w tych zgroma..
Z uzna.niem podb
ć nale~y thvfetne współdziałanie eskadr)' 10 ni- dzeniach protestającyoh powln1l1
czej il'ontu połuc'
. 'gO. kt6ra w znacznym stopnil1 przyozyniła się wziąć
udział uawni
łołnierze
do pomyślnego T • 'l U naszej kontrakojl i obecnie w po'oigu ;a Reichswebrll, a oi kt6rzy maj1\
nleprzyjao\cJem I ,tjG ogromne usługi.
specjalne poruczenia po"lnni by'
Na połudntowym odcinku nieprzyjaciel parokrotnie atakował w8zystkleml środkami poparci.
Dyrekcje Jrole.fowe ogwl&,łczyły
Busk. Ataki odpart.o.
gotówo~6 przesyłania natyohmtaW,dłu! Z~Biłej LIP1 I Dnfestru walki o charakterze lokalnym. stOWyolL mel,lunków centrlllł 11.\"
Nac:zelne dow6dztwo wojsk polskich
CZDO~C' o katd)'m transporoie.
Sztab generalny.
Podp. Ton Rader, major, za zgodoośc von Lariach. porlłłZnlk 1
adjutant.
Wrocław,

Niemiecka organizacja wojskowa na Sl~sku.

Warszawal 2 wrze4nltł. (rAT) wojsk franouskich na Górnym
Z miarodajnych sfer wojskowych SlllsltO były organ'zowane przez
nadsyłają nam nast~PJjący komu- wojskowe władze niemieckie. "Taoikat: Ponitej podaje si~ tło~ ges-Belebl" z dnia 6.8. jwiadczy
maczenie do\tnmentów niemieckloh o dostarozaniu broni bojówkom
'wiadoząoyeb o lstoleoiu tajn<,j niemieckim na Górnym Sląsku.
organizacji wojskowej pod nazwą
.Verbindungsatełle-. OrganlzacJ"a
Wrocław, 2. 8. 1920 r. Haupt.
vprbindllngsstellR.
ta zdaje sl~ posiadać podobny
Według meldunku poszozeg61zaln-ea działania, cO Diemlecltle "yeb stacji wywiadowczych i censzpiegowskie biuro.
Centralą trali dla słutlly łl\cznoścl w Ber
tych orgsnizacji jest Berlin. Jak linie, musiało udać sią obcym 0sobom (szpiegom) uzyskać roz·
wynika z artykulu S-go rozltazu maite sprawozdania. i rozporzqwydanego 2. 8. w wrocławiuldzenia wyl;onawcze Ilaszyoll orga~
,protesty pruoi.
tralls'portom DiaaąjL DoohoQze.llie. kLó-te obee.
N

6 sierpnia, 20.-'
Tajne. - Odpis. Rozkaz dzienny.
Oozekuje si!), te wszystkie stacje
8lu~bowe wykonują co mo:tliwe
aŻAby

uskutecznić

zarządzenia

znajdujflc" 8iq w załączoncm pig.
mle. Zwraoa sią przytem uwagQ,
M równoozelłnie b~dą przepro~
wadzone dokładne padania przez
eentral~ dla staeji ' łącznikowycb
Torbindungstellen, łąoznie z wła~
dzami cywilo'Jmf I policją. Staej" łąoznikowe oddziały wJwla(lowcze brygady Relscbswehry ł
llOmrndantury
mają dOlltarczy6
dokładnego zestawienia II przeprowadzonycb wywiadów przez
t)odl~g'łe im wojs[{a pod adresem
stac ji łączuikowycl1 w Berlinie
lIajdalej do 24.tł ]920 r.
.Najeży tal(że douieśc5 oneg..
tlw 111ca w.)'w1ac1aca.

2)

Na la"

•
zanotować termin.
nośoi politycznyoh

Wobec nłepew
stosunków w Polsce poleca się gorąco wszystkim
podległym urzt}dom i centrali słu~by
łqczników, aMby zarówno listy, jak
i pilne wiadomości do Polski skIerowywały przez stację Imrjerów komisji łącznikowej do Poznania, lako
misii granicznej Hotel Bristol. Rozdział komnnikacji dla straży polowej
następuje w poniedziałek 16 sierpnia
1920 roku. Kontrolę oddziału przeprowadza w zastępstwie dowódcy
składów komisarz Mindel., Resztę
pozostałej amunioil przekazuje się
składom amunJcyinym 2 i 4 okręgu,
Podpisano von Reder major, za zgodnoŚĆ podpisano LaJisoh porucznik
i adjutant.

soojalizmu, jPst jedną z Da.fwybit- go komftetn Itongresn fSwf"r,ttSw
Gdy Lentu lostał panem Halt".
nlejszycb f n8jb~rd1Jlej oryg-inat- zawodowych. Wreszoie pozostają wyslał 8000 czerwonego wojska
nych postaci wf1ród mi~rJzynaro- jeszcze 3 ty~odnfe do chwili ts- do Elizabetpola, gdzie Jest wiell{a
dowAj demokracji socjalnei. Jest totnego rozpocz~cia strejku. Da- dzIelnica mahometańska J armeń
to człowiel, wysokiego u7.dolnie- wet i w tym wypadku, gdyby za- ska. Generał Lewlńskl. komendant
flis, uposa~ony we wszy!'1tkie lto- rząd federacJi streJk takI ogłosił. H-ej armji, stosował najolryduiejnieozne znamiona ,;przywó1cy-,- W sprawie wfd()ków Da pomy§lne sze spolloby prześladowania, za·
Jednnc'ZpśnfA cechuje go nlezbęd- rozwiązanie sprawy donosi .Dałly blerał tatarom cał-e mienie.
ny do tej roli brak poezuciA. mo- Telegraph a ze strony mlarodajoel. dZIwie mieszkań i całą ~ywnośe
ra1nego i pełen samouwielbienia te o ileby górnicy zll~wafantowali w mie~cie i na wsi. Zrozpaozeni '
bezlitosny stosunek do ~ycia mas podwy~szenie prodllkojl Wf2~la, mieszkańcy w kodcu zbuntowali
misji ml~dzykoalioyinei more 'li8:ł;ąd~ć
ludowych . Lenin jest "llfzyw6dcą- rząd byłby skłonny wznowić ro- sl~ przeciw sołdatom Lenina i zapl'2edło~enia mu klucza, dlatego SIę
a zaraz~m wielkim panem rosy.!- kowania nad całokształtem spra- bito około 1500 zbirów. Lewióskl
rozkazuje) teby wszystkie wa~ne
sklm I nfe są mu oboe pewne ry- wy na tej podstawie. btorąo r6w- wówczas sprowadził posiłki z Bawiadomości
przesylano za posy duchowe teł zepchDf~tej vr ni- nie~ pod rozwag~ procentowe ko, gdzie załoga czef.wonej armji
średnictwem szczególnie zaufanych
cość sffry. dlatego ma się za n- podwy~szenie plao zarobkowych. liozyła 20,000, zbombardował ElIosób, przytem zarządza siE2, aMby
prawnione~o do dolronanfa nil lu- Liczni wybitni przywódcy obolu zabetpol armatami w ciągu dwóch
()ddawcy tycb wiadomośoi otrzyma1i
dzie rosyjskim okrutnego ekspe- pracy, w łcb liczbie Clynes f To- dnł, przyczem zmusił armenczypisemne potwierdzenie wykonanill
rymento, kt6ry I góry skazany mas, kat~goryeznie tądają przy- ków j niemieckich I(olonłstów, aby
ladania, przy te m nale!y dokładnie
jest na niepowodzenie.
~pieszenia rozwiązania całego kon- się do niego przyłączyli 1 atakoLud ten, udr~ozonr f un.Jno- ni lItu, a. Wiliam Brace, członek wali resztQ lndnogoi.
postaDowiono ~mobilizować oddzla, wany przez wojnę, opłarił ÓW eks- rzby gmin w imieniu robotników
W ten sposób zamordowali
bolszewl[kł[b.
ły oeholnfcze dla przywrócenia pt'ryment tysiąeami tyć ludzkłch w swem przemówieniu odwiadczył: bolszewicy conajllinlej 15.000 maWarszawa, 2 września. (PAT). porządku, aby w ten sposób mieć i będzie musiał jeszcze płacil~
Nie chcpmy strejku; tacy Intlzie. hometaliskfch m~tozyzn, koMet f
Do ,warszawskIej kliniki chirurgiczdziesiątkami tysięcy, w ten sposób fak ja, dobrze wiedzą. te strejk dzieci, podarlf koran publicznie,
Dej 'przewieziony został porucznik do dyspozycji oddział wojskowy. na długi czas, że tak powiem ten w chwili obecnej byłby stra- a mnóstwo kobiet porwalt opusz..
lekarz Miotuszewski Bolesław 201 Wczoraj w Belfaście naliczono ra· ,,~cięto mu głowQ".
sznym nieszozę~ciem. Nalety po- czająo miasto. Wkrótce potem
ochotniozego pułku piechoty, który zem 171 pożarów. A~ do północy
, Ta niech ybna tra~erJja bynal- czynM wszelk!e motliwe usiłowa- wysłano U-tą armjQ na front polzłożył nast'}pująoe wyznanie o oknl- trwały walkf. Strzelano z kara- mniej nie wzrusza Leniua, niewol- nla w tym Inerunku. aby. wyna· ak I, gdy! dalsze pOlostawienIe jej
~ieńfltwie bolszewików. CiE2żko rabinów maszynowych, ogółem nika dogmatu, ani jego towarzy- letć pokojowe rozwlllzanle kon- w Asse.rbejdżao.ie Daogl0 wywoła4
Diony w bitwie pod Paprooiami koło
szy, którzy są jego niewolnilrami. lliktn.
r~zrnchy.
Ostrowia dnia 4 sierpnia. b. r. por. Jest dotychcz'as 21 zabitycb 1200 Życie w całej swojej złotonodcl
Nale!y dodllc!, te pfsrno tromuJeknrz Miotusz€:wski pozostał na po- osób rannych.
Jest mu obce, on nie zna mas ln. t
dowych, nigdy nie tył z ludem;
018 yczDe. wychodzące w Baku,
bojowisku nie mogąc poruszać sią o
włR.snvoh siłach i tu został napadn[I'
D
ne
wie zato z ksją~e1r, jakim sposo·
otwarole przyznało okrucieństwa,
li
LU
..
bem można masy doprowadzić do
popełniane w ElIzabetpoln. Cllł~
nięt,y przez bolszewików, którzy opabur~uazj~. nawet nłtsze warstwJ
nowali plac boju. Bolszewicy zabrali
)
Paryż, 2 września. (P. A. T. szaleństwa, jak motna rozkiełznać
-0klasy drednieJ, wyrzncono na bruk, '
por. Miotuszewskiemu portfel, wra?: Wedle doniesienia "Matina", z Ge- ich instynkty.
Korespolldent "Datl" Tele .....aph..
b
Ił· f Ił '
.I rewolwerem, i obdarli go z butów newy wysłał w poniedziałek poKlasa robotnicza jest dla niego
podaje nAstępujący o"pfs tY~la w za rano m ca e mlen e
oa ą
i mundurów. Jeden ze zbirów, po- południu jaldś genewski obywatel tern samem, czem spiż dla odleBaku pod lZl\daml sowietów:
tywnoś~. zamknięto restauracje t
, snawszy w poruczniku oficera P?hnął do Lloyda Geol'gea, przebywająoe- wacza. Czy~ można z tego spi~u
~ycle w Bako pod sowieckim hotele, aby tym sposobem zmu8i6
go bagnetem w brzuch. przebIjając g o w Lucernie, telegram. w któdanych wa unkach odl • pań
ginąoyoh z głodu mążczyzn do
~c. - rzą1 p m Lenina tworzy potworny wstąpienIa do armji bolszewickiej,
w
. . r
Ili(ltko rannego na wylot i podwa- rym mu zaRroził ~miercią, jeteli ~two
sOCJallsty~zne1. J~~ ~u: zdaje, Irontrast I zapewnieniamI lenł- a kobiety do aznania sowiecldege
tająo bagnet do góry celem powięk
nie zarządzi natychmJastowego wy- Jest to %upe.łme memoz!lwe. Ale lnowskich emfsarjllszy na Zacbo- rządu. Bolszewioy zmuszaj" te~
szenia rany, n~ prośbą porucznika puszczeDla na wolność Jorda ma- dlac~egoby ~Ie ~p~6~owac? Co ry- rlzie, Zbrorłnfcz9 blagi Lenina ł luduo§c!, aby własnemi rQkom& laMiotuszewsldego, by go dobili, bol- jora z miasta Cork. Udało si-ę za- z~kuJ~ Lemn. Jezeh eksperyment Krassina przechodz~ ,,"elIde ~ra' dowała zrabowane im zapasy tywszewicy odpowiadali, że lepiej bę aresztować pewnego maJ·stra z Ju- s,'" me uda
ł
b'
d
b
•. Jak
• chemIk
. w labo- n ICA, . mam
pne 80Al1\ d0- no.ct i towarów na okr~ty.
oddzie, gdy się pomE2czy i sam skona. ry BerneńskieJ', który oświadczvł, .. On pracuje
t
d oWlem
d
J
J .
,OZyWIS e
owo y, ~e prze" a o- wotlł ce je do Rosji. Wielkie łlodPorucznik Miotuszewski został ż~ ~zytał w dziennik~ch o. cierrat?rju'!1' Ale ~dy chemik posłu: wanie, jakiemu uległa Judnogc! w oi Dafty-własnoś~ europejozyków
w nocy podniesiony przez ludność pleDlach lorda majora J chCIał te· gUJe
SJ~ materjałem . m~rtwym..1 Bal(u f' Asserbe.ldłaoie było z~6ry -wysłano pośpIesznie ' do AstraeywHną, a następnie przewieziony legramem przestraszyć Lloyda. GIl- otrzymuje ce,one dla. zycla wymkl, obm yśla ne i przedysk utowaoe przez ohani.
do szpitala w Białymstoku, w któ- orgea, aby ,go wypUŚCIł. CzłOWIeka, ~enm. operuJe, matefJałem ~ywym sowiecilich leaderów w Moskwie.
rym dOC'J;ekał si~ przyjścia wojsk tego uwiązlOno.
J gubi rewolUCJe.
"
b
Przemysł olejny unarodowIono
Uświadomieni klasowo robotni- K~asslD wiedZIał do net ~o za- f ustanowiono nlemieokiego konpolskich.
cy, kt6rzy za nim idą. winni zro- mierzaDO uczynM, zanłm wYJ~chał trolet·a. Na terenaeh naftowyoh
Podohorąży L~son z 201 o. p. p.
zeznaje, że po bitwie pod Rymonzumieć, że na klasie rosyjskiej ro- z Moskwy ł miał pełną dWlsdo- jednak panuje najwiąksza anartarot widział, jak dowódca baonu
l(oenłgswusterhausen, 2 wrze· botniczej ,dokonywa się strasznego mod6 ~ordowao~~ tyslęoy maho- cbja, fachowcy zaś, którZiy nłe. metan,. l Cbrzelf.cl,Jan,
... tym
twierdz.'W'
poruezoik Woudolkowski po boha- śnia. (P. A. T.). "Daily Herald" e ksperymentu. k t6 ry zniszczy naJI
kf d
L dS8- dawno Z-I'
.. edzili sz.vby,
.1
terskie.i obronie został schwytany d{)uosi. ~e zawarta została umowa lepsze siły robotnicze i na długie Il!ym :as e. . e y 00 w on y- it z pnedłu1;enia tego stanu wyprzez bolszewików, kt6rzy 'ge- roze- między Francją a Węgrami, przy- lata zatamuje normalny rozwói re- me IHzedstawI} spra~~ tak, te uikną nieocenioue . straty. Głód,
towar~y8ze jego zmiemlt swe me· ni~unikniona konsek\vencja boI.
brali do naga, poło~yli na ziemi, ozem oddana bQdzie francuskim wolucji rosyjskiej.
t(j~y 1 szakają pokoju z oałym szewizwu, zapanował w assert)ęj
przekł6Ji 4 razy bRgnetem, aż w koń finansistom kontrola nad koleJaou dobili nahajkami. Podcborąży mi i najgłówniejszym przemyI1wlatem.
dtańskłej stolicy. Wkrótce jednak
Lason I'anny w nog~, umieszczony słem.
Otrzymywał te! zapewne re- nastąpi6 mogą watne zmiany. słre,jkiem. gularne. raporty o rzeziach bo~- Masy ludności tatarskIej, a Hozba
był w szpitalu tv Białymstoku, o
którego bygienicznycll stosunkach
szewictrlcll w Baku t innycb mleJ- jej dochodzl do 2 mi1jonów, goświadczy fakt) te w pokoju długości
scowościach kaspijskiej republiki tują si~ do powstania. Członko
dokadś pojerbał.
7 kroków nłożono pokotem 64 ranZ
centrali
federacji
~6rnik6w tak samo. jatr towarzysze jego w wie sowieta Sił zaalar~l1owani; nie
Paryf, 2 września, (PAT) Hav. nadeszły ostatnie sprawozdania z Raku otrzymują codziennie dzien- pozostają przeZi noc na lądzie
Jlycl', t ohorych na tyfus i czerwonkQ .
..
Petit
Jonrual" dOWIaduje aie z
Cborzy- zmuszeni byli korzystać z uo \" yjetdzie Den! kina, przebjegu głosowania nad sprawą niki angielskie. Kilku anglik6w i lecz sypiają na okrętaoh. Armaty
Brukseli
.tępu po kostkach w nieozystości)
który nie olm'ślił celu swej po- strejku, zarządzonego we wszyat- ludzi innyeh narodowo§ci uszło z wszystkich okrE)tó\T skierowane są
którą wnosili następnie do )Vsró1nej
kich kopalniach całej Wielkiej Bry. Baku i z ElIzabetpola, a śwladec- na miasto, a takte \V obrQbie miasali przez co powstał dławj~cy odór. dr0~y i odmówił u":;;lelenia ja tanji. Konieczność głosowania wy- two tych ludzi, z który~h katdy ata z katdego wyhzego punktu
Żywności którą dla rannych przyuo- klchkolwiflk wywiadów.
nikła, jak wiadomo. z powodu r6ż· z osobna był przesłuchiwany, Ił paszoze armatnie grożą ludności.
siła ludność cywilns żołnierzom nanych zapatrywań pomiędzy związ- Itt6rzy byli naocznymi "władkami Lecz to przyozynia 8i~ tylko do
Nym nie dorQczano.
kiem górnik6w a zarządem, kt6- zaj~~t stwierdzaj" te same strasz> wzuurzenia całego kraju i mott'
W obu wymienionych wypadkach
rych rokowania nie doprowadziły ne fakty.
niedaleką jest chwila odwetu.
Rzym, 2 września. WAT). Hav.
przeciw nam wys~powała 16 dywizja
pomyślnego rezultatu.
Wj~ksza czę~c! ob~onych rząd,7
do
piech. sowieckiej i 3a dywizja ko- "Giornali de Ita}js" podaje szczeSporne kwest je dotyczą gł6w- ców w Baku przysłaną została z
góły dotyczące pierwszego transportu
Illków kubańskich.
nie postawionego przez górnik6w Rosji. Pankratów. marynarz ł azbo:ł;a sowieckiego, który przybył do
Neapolu. Zboże jest spleśniało i zni- żądania ustalenia. wedlug ich włas- nalfabeta z BałłyltU, jeden z naj·
poznańskiem
neg,o projektu, sposobu podziału bardziej .krwfoterczych łotrów, jest
OdszkodoWBDie za napad oa komi- , szczone i nie nadające się zupełnie zysJr6w
eksportu węgla, 2ądają oni 1.l8jpotę~lliej8zym ozłonkiem egze·
W myśl rozp0l'Zl\dzenia depari.
do użytku.
Katowł[8[b.
mianowicie, aby zyski te były im liUtyWy. Ministrem spraw zagra- wyznań religijnych i 08wiecenia pn.
wypłacane jut z g6ry pod posta- nicznych i finans6w jest Narema· blicznego, orz,dzone zostaną na poBytom, 2 września (PAT). Dycią podwy~szonej płacy 79robko- nowo Ci dwaj potentaci fern',) czątku września", Poznanio i wiQkrekcja policji w Katowicach musi
wej, oraz domagają się zll, ,)'ejsze- wyroki śmtercl zupełnłe do"olu
szych miastach wo.iewództwa poznań
zapłacić polskiemu komisarjatowi
nia
ceny
wydawanego
im
\1Jęgla.
bez
śledztwa
i
nawet
bez
poprzeu·
skiego
i pomol'Rkiego DA8tępujące kot'.
plebiscytowemu 17,000 mk. tytuWarunek ten został przez 1'7:1 od- niego aresztowania.
8a semiuaryjne: l) Roczny kon
łem odsr:kodowania, gdy~ kwota
Co o obecnym władcy ROsji.
,
Pierwszą Ich robotll była ego- maturalny męski j żeński, 2) 2-letn.
ta w chwili napadu nlemc6w na Włodzimierzu Uljanowie, mówi rzucony.
Co si~ tyczy wynik6w wy1ej zekucja 21 urzędników dawne~o kurs maturalny męllki i żeński, a)
komisarjat znajdowała się w kasie
Maksym Oorkij?
wzmiankowanego głosowania, to rządu, miE2dzy nimf kilku wybit- roczny kars dla pomocniczych 8ił na. ,
i została u.kradziona. Wysokość
Włodzimierz Lenin wprowadza jakIwIwiek ścisłe dane liczbowe nie nych obywateli. Listę t~ uzupeł- uczycieiskich.
lumy oqszkod;ow.ania, jaką korniDo przyj~cia na roczny kors ma.
sarjat powiatowy w Katowicach za- w Rosji socjalistYCzną reformę zostały dotąd ogłoszone, stwierdzić niało nazwisko brytyjskiego konż'ldał od miasta Katowic, z powo- rządu według recepty Nlf' czajl>wa: można jednakże, fe wymagana wię- sula, ł(tórego w ostatniej chwili turalny wymagane jest; pełne przy~oua nratowała za wstawieniem gotowanie szkół średnich lub odpodu zniszczenia jego domu i biura, "Pełną parą przez tr~ęsawisko". kszość 213 70stała uzyskana.
Lenin i Trocki J ci wszyscy,
wynosi przeszło 4 miljony marek,
Większo~:' taka, jak wiadomo. się pewnego wpływowego turka. wiednie wyższe przygotowanie pry'
którz'y t.owarzyszą im na drodze jest niezbędna do tego, abv zarząd Czterdziestu O~miu oficerów i lu- watne, Na 2·letni kurs wyma<>'ane
do zatracenia w trzęsawisku rze- federacji m6gł ogłosić strejk ogól- dzi z brytyjskiej marynarki j ar· jest; mniejsze przygotowanie wysta~czv
czywistości. są widocr.nie przelto- ny. Mniejszość w l{aMym razie mjf i ośmiu cywilnych przejezd· gruntowna znajomość języka polskiego
Daui, tak, jak Nieczajew, ~e "ro- okazała si~ o wiele silniejszą, niz nych, którzy prawie zginęli z i dostateczne wiadomości z matemasianina naJłatwiej zdobyć sobie: przypuszczali przywódcy górnik6w. głodu, światło dzienne zaś wi- tyki. Na roczny kurs dla pomocni.
dając mu prawo do nfeposiadania Zar6wno opinja publiczna, jak r6w- dzieli tylko! gdy im, kazano wy- ozych aił nauozyciel8kich przyjmuje
Berlin, 2 września. (1:'AT). Rad. ozci", to tet z zimną krwią poz"Telegl'aphen Uuion przynosi wis ba wiają czci rewolucję, pozbawia- nież opinja innych związków za- n.ucać gnÓJ na ulicą. I tyoh lu- 8ię osoby z przygotowaniem szkół
dom ość, ~e transportowanie inter- ją czet klasą robotniczą, zmusza- wodowych ujawnia bardzo silną dzl pozostawiono ich losowi, pod- powszechnyoh.
Nauka na kUJ'8ach jest bezpłatna,
nowanych we wschodnio·pruskich jąo robotników do urządzania opozycję przeciwko tendencjom czas gdy ~ngiels~a Labour Part.J
strejkowym.
Przeważa
przekonaw
Londyme
głOSIła
ohwałt}
LeniDiezamożni
przy dobrym zachowanill
obozacb koncetraoyjnych, oddziałów j{rwawjch rzezi i pogromów i do
nie,
te
g6rni:y
raczej
dobrowolnie
na,
Ośmiu
fran?ozów,
w~az
z
leonsię
przy
dobrych
postępach, otrzybolszewickich odbywać się będzie, wtrącania do wifłzień najniewin'
przyjmą zaofiarowae pośrednictwo su lem francuskim uwłązlono r6w~ mać mogił stypendja do 800 marek
Jlietylko drogą morską, przez Ilawę, niejszych lndzl,
innych organizacji robotniczych.
niet, c~o~iat obc.hodzono się z miesięcznie. Termin egzaminu wstęp
becz nadto drogą lądową przez koZwolennicy Lenina, którzy maUsiłowania
w
tym
kierunku
D~ml m~leJ brutalOJe. ~ledetJ)na~· nego będzie ogłoszony później. _
Irytarz polski. W tym celu zostaną ją sifł za Napoleonów soojalizmu,
będą prawdopodobnie podjęte jn~ ~le osob mahome~an l chrze~ol- Uchodźcy z kresów w8ch?dDioh mogą
wszcz~te w dniu 3 b. m. rokowania
burzą się i szaleją t kończą dzie- na jutrzej8zej konferenoji tak zw. Jan ~kaza,no na śmlerÓ, lec~ egze starać się o przyjęcie na kursy.
I władzami polsklmi w Pozn'aniu.
ło zniszczenia Rosji, lecz lud ro- trój przymierza, w sldad którego Jcucjl zamechano za wstaWIeniem
Reflektanci winni składać samo8Jjs~i musi 'Za to płaci€! potokami wchod'ltą kolejowcy. transportow , si,ę. kilku członków ra.1y sow!e~- dzielnie napisany życiorys, metrykę
krwI.
cy j górnicy. Gdyby jednak ta kle] u ~ankl'atowa. Ró\\:noczesnJe urodzenia,
uWlerzytelnio,*"
odpis
\V
Lenin sam je1Jt, naturalnie, konferencja nie dała potą lanyoh bolszeWICy ,zamordowali Kb.al~a świadectwa. szkolnego i świadectwo
Koenłgswusterbausen, 2 wrze- człowiekiem wyjątkOW Bj SIły, przez
to i ,tak usił.owania KOlSkI, na ulIcy T)ftISU,. dokąd Się moralności pod adł'esem: Dyrekcja
lbiL (P. A. T.). R'ld.1o "DaHy dwadzleRe la pięć lot stał on w rezultatów"
.;~łazoctz eOla zatargu b~dł\ JPszcze t~łl mIllIster AsserbeJoZl\lIu Bohro· Państwowych kursów seminarY.inych
kilu'ouic-le·
W p.0UI.~ ul. IW. MvWwt iO.. ,
..
... donosi, te w UlsteJ:n pierwszyoll ;:jze.t~gaoh iiZ~\ r,iiler~J' l:,)dj~te ze lU'onl iidaw.ll~Jl •• ..ąM..
rządzenIe komłsjl koalicyjnej dla
terenów plebiscytow)'oh .GÓrnes:o
.5ląska nie wolno wfęee,l
przYJJllowat oJfrowyelJ depes1. z wyjątkIem komisji l wolsk okupa·
cyjnyoh. W llmówionym jE2zyku
dopuszczone są tylko depesze
handlowe przJ utyciu jednak zwy'kIego klucza hllndlowego.
Katdy urzędnik nadzortzy w ko-

ur.,-

Ecba UlIDOw

Rzez·le sow·leck'le.

gro'"'y terorystY[Znn.

Dzl

laleinolt gospodarcza niemiel

Oenikin

przeD generalnym
gornikow w 1inglji.

l

Bolnewi[kie zbnie.

J(ursy seminaryjne
w
i na pomora,

sarIat polski w

Gcrkij O leninie.

o transportowanie niedobitków
bolszewi[kitb.
Ą
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IrbodU.
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Łódź.

Pob6r
odroczonych z :wt 61 Tymez.

Ust. o pows~. obow. sI. wO,jsk.

Na mocy Ustawy o zabezpieczeniu
tytu rodzinom osób, pełniącyoh ochot,nicz!\ lub obowiązkową słu tbę wojskową
,(Dz. Ust. M 62-20 Ol'nz rozporzedzenle
!Rady Obrony Państwa o zas lłkaoh dla
Irodzin osób, pełniącyoh służbę w woJsku Polskiem. Dz. Ust. 63-20 poz. I w
my ś l rozk. M. S. Wojsk. Sek. Pob. lUzup.
z dn. fi s ierpnia 1920 r. L. 4~897-58U-20-1)
\Hlzielane z art. 61 Tymcz. Ust. o powsz_'
obow. słtlżby wojsk. ulgi na podstawie
67 t ejże Ustawy zOSItają cofnięte_
Wskutek powyższego wszyscy poborowi, jak również zwolnieni z woJska
,Polskiego, kor zys tająoy obecnie z ulg,
;przewidzlanych art. 61 Tymcz. Ust. o
Ipowsz. obow. służby woJsk. (opiekuu,
ijedyny żywic i el), zamieszkująoy" m.
Łodzi, nie wyłącz ając IX iX komisarja't u winni stawić się w P. K. U. 28 p.
Btrz. Kan " w celu poddania Ich prze·
g\ądowi lek:arskiemu na komisjach prze.(rltłdowych przy P. K. U. 28 p. strz. Kan.
{SlenkIewiczą (j.5) o g. g rano w nas tę
I Pującym porządku:

Komisja M I.
Rocznik 1900:
6-go września o nazw. na ut• .A. B,
D, E, F; 7-go na lit. G, H. I, j, K;
8-go na lit. L, Ł, M, N, 0, P, R; 9-go
Ina lit. S, T, U, W, z.

e,

Rocznik 1899:
lA, B;
Ut. p.
nit. K;
"i, N;
lit. S;
W, Z.

września

o nazwiskach na lit.
l l-go na lit. C, D, E; IS·go na
G; H-go na lit. H, l, J; 15-go nR
ló·go na lit. L, Ł; 17-go Da lit.
J8-go na lit. O. P, R; 20-go na
21-go na lit. T, U; 22-go na Ut.

tO-go

KCftlisja .Ni 2.
Rounik 1901:

rządku, bilu f dyscypliny, zar'll\dzam co nĄqf~THlie:
a) Dow6dcy wszelkioh stopni
J)on~zą swyoh por1wladnyeb, zwlaSZr.Z8 szereg-owycb. it god ność
~oł!lferza jE\~t wysoka j zaszczyt·
nR. ~e ~o}nil"r7.0wi pod rygorem
naJsurowszyob l{ar, do kary śmier
cI włącznie, nfe wolno l'witać się
do poziomu rabusia, 81ho band yty,
poniewHŹ iest on obrońcą lur.1no§ol cywilnej i Oj czyzny. Nie krzywrly zatem, 1ecz pomocy i opfeld
iudnn§ć od tołnierza doznać powinna.
b) Dowóncy wszelkioh stopni
pouczą swych porlwładnycb, zwła
szcza szeregowyoh, it bezprawne
i samowo1ne odbieranie ]udno§ci
mienia pocfągnle za sobą we wszystkicb
bez wyjątku wypadkaoh
nafsnrow sza hry. do kary śmier
ot włącznie. Dow6dcy wy~si pouczą podwładnych im dowódców
ni~szycb, iż ci ostatni, jeżeli wie·
dzą o popełnianych przez ich
podwładnyoh nadnźyoiach przy re·
kwizycjach, lob bezprawilem odbieranin mienia ludności, nie pociągną bezzwłocznie winnych do
odpowiedzialno§ei, sami bedą ukaraili na mocy par. 147 K.K.W. Na
mocy teg-ot paragrafu zostaną ukarani również dowódoy wyżsi, o
ile w wyżej wymienionyoh wypad
"ach nie pOClwrną niezwłocznie
do o 0 powip.dzialllości
podwład
nych im dowódc6 w niższych.
c) OddZIał 4 s7..tab u :MlD. spr.
wojsko,vyoh poczyni niezwłoozni e
stosowne zarządzenia, celem zaopatrzenia naczelnego dowództwa
i dowództw okręgów generalnyoh
w sznurowane l{sięgi zawierającE'
numerowane blanldety kwitów ret
kwizycyjnycll według wzoru us a-

I!-~ września o nazwiskach na Ht
A do K włączn i e; 7-go na lit. od L do
:li wł!lcznie.
lon~go.
Rocznik 1898:
e) Dow6dcy wszelldch sto P';li
pouczą swych podwładnycb O gło'S-go września? nazwIskach na lit. "m5 ch podstawowych zasadach j
A, 13, C; g-go na lIt. D, E, F; lO-go na
j
h
.
h
d
lit. G, H, (Ch); li-go na II t_ I, J, K: p~zep sao normuJl}cyo zar~ą z,~JS-go na lit. L, L, M, N; U-go na lit. nJe j przeprowadzenie rf:kwJz5CJI.
0, P, R; lo-go na lit . S; Hl-go na lit.
L.larządzać rekwizycje mają praT, U, W, ~,
wo wyłącznie następujące władze
Rocznil{ 1897:
wojskowe w kraju: a) Minister spraw
17-go w rześnia o nazwiskach na lit. wojskowych, b) dowódcy okręgów
A, B, C; 18-go na ' it D, E, F: 20-go na generalnyoh, o) inne władze wojUt, G; ~l- go na lit. H, l, J; lł2-go na skowe O Ue zostaną npówaźnione
K, L, Ł; 2;j·g(j n t. lit. M, N, O, P; 24-go przez ministra spraw wojskowych.
na ut. R, S. i ; ~S-go na lit. U, W, Z.
Na terenie wojennym: l) główne
Rocznik 1902.
kwatermistrzowst,wo, b) dowódcy 06 -go wrześ nia 1920 r. (cały rocznik). k r~gów etapowyoh, o) · w wypadkach
Rocznik 1896:
bezpośrednich pilnej a nagłej pog-go września o nazw. na lit. od A trzeby wszystkie dowództwa (od·
do K włącznie; lO-go września o nazw. działy, urz~dJ i instytucje wojskowe,
na lit. od L do Z włąoznie.
O ile posiadają własną komisj~ go·

I

Rocznik 1895:

H~-go września ]920

r. Hi-go
o nazw. nal
na lit.

d

spo arczą.

.
.
.
Przeprowadzają rekwJzJcle Dle
władze wojskowe, lecz na Ich ~ądanie cywilne władze administraCYJne.
Przeprowadzenie rekwizycji przez
ł d
. k
. t
b
wa ze w0,ls owe Jes. czynem e~prawnym 1 karanym, lU', w punkCIe
drugim.

Ut, od A do G włącznie;
od H do O ~łącznie; 16-go nil lit. od P
110 Z wlączll1e.
.
.) P
l i
dl'
TI1 Gl
U
. "A : . l, owo an u ,po e.gaJ~
'W8~YS~Y POb?IOwl, ~tórzy .otrzymah od
Tocze~l: SlllZb~ WOJskowej z art. 61, jak
rówmez z:volmeni z wojska Polskiego
na zasadz~e art. 61 Ty~cz. Ust..o p~wsz.
ob?w. słuzby woi,sk_ (jedyny zywlciel,
()plekun) nlez.aJ eznte od. tego pr~ez j&k~
'Władzę
zostal1 odroczem.
W·ladoIOOŚCI"
bl·el~Ce•
. 2) ł'obul'owi .r~c~n. 190:2, 189~ i 1896,
.
Ja~o pod d awam Jjuz przeglądowl le~ar.
IIklemu ,prą Kom.sja~b Przeg!ądowl ch,
ponowDle. prze~lądow,lle~ar~klemu po~daW3m me bę(J!\,. leo<l WIDm stawie su: Dyplom Łodzi dla Naczelnika
w P. K U. (pokOJ nr. 3) w ozn!lezonych
p ii
<11.11. tych ~ocznikó\V ~ntach, w celu wya stwa.
mlany k~lążeczek WOJskowych, lub kart
POCZąwszy
od nadcbodzą\lej
odl'oczema na. karty ,powołania.
S) Wezwama osobl>Jtt; do popisowych ni edzieH wystawiony b~dzie na
nie będ~. f?zslłane.
widok publiozny dyplom obywa~
ł) DZIen ,porządek. stawiennictwa
wInien bylJ oezwzględme dotrzymany. telstwa honorowego dla Naozel·
(-) Lesfec k i,
nil(a Państwa, wykonany bardzo uPpułkownik i l(( inendant.
datnie przez in~. arcb. Llsowskiego. Dyplom ten wystawiony bę>
dz,-e w muzeum naukI. i sz t u I0,'
Piotr!cowaka 91, w cjągu całego
tygodnia, poczem bę d zie wr ę czo-

.
l
PrzeCIwko samowo nym
• · WO.1S
· 1{owym.
re k WIZyCJOD1

.Min. snraw wojskowych ogła
sza nast ę puiąoy komunikat: Rozkaz w sprawie trjbu przeprowadzania. rekwizycji i odpowie rlzialnośof za snmowolne i bez[lrąwn e
odbieranie ludnodei mienia i zapobieg ania tt='go rodzaju nadu~y
dom. Stale mnotą si ę skarg-f na
to, 1~ wojsko przeprowa dza samowolnie rekwi?: ycje, M przy przeprowadzaniu rekwizycji dopuszoza
slą r6tnych Dadotyó. Wltońcu it,
pod pozorem rekwizycji, b e zprawnie o a biera sie mienie ludno~ (' t.
POdobn p I' Ze OZ; uie m o ! ~l być to !.łerowane w ź arJnem p ań shyjf' pril
WOl'ządnem l

w

ża J nej

gula rr 'lj, jako ni p
odzić z prawem,

:!I' !:lJ l r'-·
da j ące 8j !~ '0 porządkIem J

ny Naczelnikowi Państwa przez
j
't
kI d l tó .
e eg8c ę mI as a, w ::; Q
;:
reJ

d l

wejdą

prezydja
mag istratu.

rady

miejskiej i

Bill"' roltnicze w Ne'v-Yorku stwierdzn, n. ilolory bawełny w m. lipcu r. b.
są o mIljon bell większe, nit w lataob
poprzedni oh. Zbiory te wynosz·ą 12 i
pół mU. bel. Począwszy od wybuohu
wojny zbiory bawełny w Stanaoh Zjednoozonyoh nie przewyższały przeciętnie
t1 milj. bel rocznie i ule wystarczały
na pokrycie potrzeb światowych. Nnle.
.. ć _ . .
t I
zy zauwa"y,
lZ panstwa cen ra ne w
czasie wojny światowej były odoięte od
rynku amerykańskiego i bawełny'" za.
.
t
ł
J eden t yl k o
~Tamcy me o rzymywa y.
przemysł
nlemieekt
2 mllj.
bel. sprowa. dzał
Pozaplozed
tem
bawełny.

godne Jest uwagi, iź wogóle państwa
wojujące, II również neutralne w oz asie
dowódców wujny
sprowadzały mniej b~wełny, niż
ctdpowiedzialny.mi za utrz~' manie w ozasach pokojowych. Kledy prze Ił
.. powierzoDloh oddziałaoh po woJW} zbiory w StallAch ZjednOOllopJt1łl
d)'Bcypllną·
Czyniąo wszystldeh

Wszystkim, ldórzy
bratu naszemu

00 dali

ostatnią

posługę

~:, ~':;.. ·;:iXiTI;~tf:-tł!~~;·.·~ ..·

ukoebane~~ "synkowi l

b. p. ZDZICHOWI KAHANOWI
składają

serdeczne .Bóg

Zapłać·

RoDLIce,

Siosłl}

l Bracia.

Dnia wczorajszego zmarł po dJugich i ei~źkioh cierpieniach mój najukochańszy mąt, BUl
drogi ojcieo i brat

b. p.

MiI<ołaj

Stillbach

kupiec i ob,watel m. Lodzi

.

przellywszy lat 52.
'
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dziś, w piątek, dn. 2-gu b. m., J dom« przedpogrzebowego o godz. 3-ej pp., o czem zawiadamiają pogrą~eni w nieutulonym smutku

ŻONA, DZIECI i BRAT.

dawlIły 1~

do HI mł1j. bel, zmniejszenie
zbiorów O 4 do 5 mil.!. bel przedstawialo dość znaczny spadek. W r. b.
zbiory znowu wykazują pomyślne rezul·
taty. Wzrost ten zbiorów przypisuj!}
po części pl'zywozowl z Niemieo w znaoznyoh ilościach potasu. Wiadomość o
pomyślnych zbioracb bawełny w r. b.
nn ceny nie wywarła w St. ZJedn. zadne/{o wpływu. Rynek bawełniany w ostatnich czasach był mało o:!ywIony,
oeny spadły zaledwie o 1 centym. mIanowicie z 40 na 39 cent. Na giełdzIe
bremcńskiej natomiast ceny stale wzrastają. Klloll'ram bawełny sredniego gatunku (middllng) wzrósł na. początku
sierpnIa z 40 do 4;:; I 49 mrk. Hauesa
ta spowodowała zastój na rynku baweł
nianym. Pomimo, Iż ceny potem spadły
o 50 proo. większego popytu na baweł.
nę nie zauotowano. Pewne ożywienie
zapauowało
dopiero po Dastąpleniu
zwyżki cen. Tkalnie otrzymały znaez·
ne zamówienia. i w pneciągu b. krótkiego czasu wyprzedały całą produkcję
na kwarbł trzeci Wogóle w Niemczech
ruoh na. rynku ł.lawelnianym jest dość
ożywiony i prawdopodobnIe tuż w nledalekle.1 przyszłośol przemysł ten wróoi
do normy przedwojennej.
się

Powrót na stanowiska.
Wszystnich ewnkuowanych inspektorów szkolnych wzywa ministerjum wyznań re li;! ifnyc h j ośwleczenla publlcz.
nego, ażeby bezzwłooznie zawiadomill
min!ste~jum o miejscu urzędo_wania i ~
każdej zmianie, zaohodzące.) w tym

względzIe.

Minlster.1tlm wyznań religijnych 1 0 świecenia publicznego wzywa ewakuowauych .inspektorów szkolnych, dyrektorów szkól średnloh t seminarjów nauczycielskioh, kierowników preparand i
wszystkich nauc1.yoieli do jaknaJrychłejszego powrotu na włnściwe stanowI.
ska służbowe skoro tylko dana mIejsoowość osw~bodzona 'będzie z pod In.
wazj! nieprzyjacielskiej .
Mlni8te~jum podaje do wladomośol
nauczycieli adresy inspekc,ll szkolnych
ukręl.\'ów ewakuowanycb, nadesłane do
chwili obecne"
okrąg biał~stooki _ Łódź. ul. Wól.
czańska ~ 109; blels11:l- Radom, sokólski _ Rawa kolneńsk i _ SkIernIewI(le, wysoko-~azowieok t _ Grodzisk, sokotowski - Plotrk~w, siedlecki - CzęsŁochowa, radzym inski _ Warszawa, ul.
Krucza 1\'! 11), ID. 6, mińsko- mazowIecki
- Warszawa, Mokotów park Szustra'
pułtusk l - Sochaczew, ~hełmski - Czę:
stooROWl\, gimnazjum państwowe, ostr~
łęckl t łom~yński - Ktt i'"
O i le nie są podane I
adresy,
zwraoac się należy do Ins
-,. mieJscowych.
W drodze do miejsc pl'l.".:.,~,",,<:v lly oh
są inspektorowie:
węgrowski do Radomska, makowski
do Brzezin, mławski do Włocławka,
olechanowski do Nieszawy, ostrowski do
Zawiercia (Huta Hulczańskicgo).

łów, oplewa.f,\cyoh na 811m,. od pół ma1'- w
ki do 25 marek ł te wllamlan za Ilatek

iMz. o godz. 8 pierwn8 " 88IOIlte
musieUby wydawać ofiaro. widowisko ludowe równię! po GeDad
dawcom. Sprawa ma brc VI tych dniach najni~zych: daDy będzie poprzedzoDI
rozstrzygnięta.
konferenoj, dramat narodow, W"i
api ańslriego • W yzwoleni.-.

kwestująoy

Paczki na front.

Wobeo lioznyoh upytywal\, co
motna składaó na paczki dla tolGiełda
nierzy, Liga kobiet polskich Infol"
.;
1Duje, te najbardziej potądane Iq
Notowania. dnia 2 wrlllllllif&. .
następujące rzeczy: tytoń, lub paWaluty: rabie carskIe po 600
pierosy, mydło, zapałki, sucha w~- 300.-, 805.-; I'ub. dumskie po
dłina, miłka na slIchary, cukier.
11000 - 72.- 69.-· po 210L. K. P. przyjmuje datki w Da- 58.-, 56.-,
d~J.ri 8tanów.
Łur.ze i gotówce od 4 - 8 pp. w Zjednoczonych 218.-. 224.-; fra...
101(al0 własnym Pl'Zejazd t droga ki franc. 16.-, 1650; franki bel~.
gospoda dla wojskowych.
16.75, 17.26; franki Ilwajearakl.

warszawska. ".'

50.-;

.. J
b kt J 1 37.25. 88,25; funty iJsterl. 880.-,
asowanle mJe • prac. a er o . 850.-; ' marki nIem. 47C5.-, 487.6G;
Wobeo braku odpowiednio wy- Ltorony aoatr. 98.-, 99.-; tlą

Sk-

kwalHikl)wanyoh sił, jak rówoiet
'[. powodll trudności, napotykanych
przy nabywaniu środków teohniozDych j Jek8ł'sklcb, Wydział Zdrowotno~cl Publicznej
postanowił
polączycS miejską pracowni!) baterjologiczną

z państwowym

7:akładem

epldemjologicznym pod waruJlki em,
te zakład ten b(ldzie wykonywał
bezpłatule wszelkie badania bal,·
terjologfezne t serelogiczne iłła
magistratu, oraz badanie klłnlczne dla szpitali. Inwentarz praco ·
woi . bakterjologicznej
podlega
zwrotowi po rozwiązanin umowy,
która ma obowi,\zywad na przeciąg 8 lat z 8ześcioIDiesiQcznem
wymówieniem.

Z sekcji propagandy.
Niniejszym podaje sit} do wiadomośoi. te posiedzenie pp. całon
ków Sekoji Propagandy odbfldzie
si~ w soboŁę, do. 4 b. m. o godz.
6 po poło (punlttualnfe) w lokalu
T-wa krajoznawczego (Al. Kodeinszki 17 ).
Ze względu na ważnośd spraw
obeoność ws:z;ystklcb konieozna.

Teatr PolskI.

włoskie

9.75, 10.60.

Oz e k f

222.-; na

8a

NowJ-Jork 118.-t· .

Pary~

.16.-, 16.60; !lll

Belgję

16.95, 17.05; oa SzwajcarJ.
37.50, 38.75; na Londyn 880.",-\
845.-; na Berlin 475.-, 485.-;:
ua Wiedeń tOO.-, 102.-; na WIoohy 10.-, 10.60.
A k c je: Bank Baoell. 28OQ;
Bank Kupieotwa Łódzkiego 1025.
1100, 1050;~ Bank dyskonto"T w.
Warszawie 3000, 8225; Borkowski
2350, 2400; -f LilpoPl 4626, 458ł.
4600; Rudzk,l 3850, 3760, 3800;StarachOWIce 10,160, 10,550; FaIłryk& cukru 6300, 6360; Zawierci"
7600; Zyrardów 1500, 7660.

KODlunłkaty.
w pi"tek, d. a b. m.. o g. 1 wleoa.

w Domu Ludowym, Prze.lald Sł, odbtd:/iie się pogadanka o boI8ze?,łjmle.
. Przemawiać będą prezes Ligi AIlą
bolszewickiej ks. Gogolewakl t aędlia·
Cynarski. Na pogadaukę ezłonków ł·
sympatykÓW zaprasza Zarzf\d.
SekreŁarzLlgl przy.fmuJe zapił mon·
,; Ów cod.:lennle od eJ t pÓl do 81 p6ł, ~O4:-1

Szkoła

koedukacyjna

Dziś premjera perl~cej siq pianą,
pysznego homoru sarmackiego żoł
nierskiej krotochwili S. Bogusław
I'!kiego p. t . "Opieka wojskowa". Noul. Piotrkowska .N! 84,
wa stylowa wystawa;
widowi'Jko
idzie bez sutlera. W sobotę o godz. przY.lmu.je chłopców l dziewczyold od
4 po poło pierwsze w aezo·nie wido- lat 71 gruntownie przyspasabl& do DkM
średnich.
wisko specjalne dla uczącej się mło·
Zawieszenie kwest ulicznych. dzieży i żołnierzy po oenach najniż· s~~re Zakład
logrodBlłl
szych,
które
wypełni kapItalna koZapisy
1
Informacje
od
O-ej
do
.._
,:
____________________________
.
a
_________________________
. . . .1_
z rozporządzenia władz zawieszono
aż do czasu wydania odnośuych prze- medja. Al. Fredry "Pan Jowialski",
529-1;
pisów _ udzielanie zezwoleń na urzą..ozanie przez rozwaite instytucję kwest
ana UiJ"
,;.:)
uliczny oh.
~
iii
PrzYPuszczl\lnie wprowadzony zostanie ścisly system kontroli nad skład&- W sobotę, d. 4 b.m. ełu"'haa
Dramat w ~ odll:;
netlli ofiarami i obowiązywać będzie o godz. 3· e! po pol. ~
.....
,~~....
•
O. DYMOWA.
wręoz za kwitowanie ofiarodawców z 0.,
trzymanych datków. Miast nbecnie sto
sowanych karteczek, które nie są bynaj.
Sztuka w !ł-ch aktach LEONIDA ANDlU~JEWA.
mniej środkiem kontroli publicznej,
i t . j
. kt
d ' t ki
OSOBY: Konsue18-taneel'ka (nn ati!m Królowa w tango na koniu) Hlrjam Orleaka, lł:rabia
s Dle p pro.Je
wprowa zellla a ego ni-ojcie r. Knnsul! Józef Bulów, Ten-klown w cyr1.'1I Bri1c& Abram Morewskl, Brlke-dyrektol'
.
systemu, według którego każda z lnsty- Elieasal' Żelazo, Zinyde-poskromicielka Iw ó..... ?'Qua Bri1~& Chnwa Braz. All'r.d BeRano-diokl. !1I'"
tucji, pragnąoa kwestować. otrzymywa- l&m 'ranin_ Pan Alek. Szł~.in 11 B;,ron RenJ&r Leib Klld i8on , Dteklion-klowD. Motęosl lt. .al.Ikt. 'fIlf
ł b
l ' I • t 'l
i P ali-klowny mU1-:kllloe Lib:1 Lubin i Pola Walter, Tl)mas J"kób Welllll~
y Y z ok
res'oneJ
ns.y uCJ czy urzę (I U Artyś,,1. artyslki.
chóralny b.let ; akl'ohac\ 'yrk owi. Rz~ ~ ? dzieje się w jednym II wielkich JIliQł
centralnego
-_
odpowiednIą
liczbę
Francji.
Uk!lld
9r en!c,::>y
- .1. _
MOREWSKI.
Wystawa
- KADlSON.
_____
_____
_ _kwlt________
_ _'"""'
__
_............
_..".._ _
___
_ _ _ _ _ _ _..

MARJI WE SOlEK
frablowsk;

SytuaCja na światowym rynku
b awe ł n Ianym.

wojną

I

TRUPA WILENc::::!KA _ Ceaielo •.

I-r"!!'tlelu'

"Ten który jest policzkowany

XiV!:

., SCALA"
Dr..···...........

I

~

Dzii1os:odz.

8.45 Wleoz.

'

Parsa == 'l'rup Hi. Liliputów-l ad1łałem cud. dziwa Di~y, Kenig oraz całelu _ .

a wrz""'nflt 10M 1'.
--~------------------------------~---------------------------------------,--------------~------•

PI}\tf'tt

Bowe

finansowe

zanlłdzeola
"

wydane z raellunlr6w Metowarów, ez.ynfqe feiJnl'lk wyfqtld jPdnnk,
tej f4"guly, gdzie zas'Zła potrze- ?qcycb I rIJzporzqd1.enla ministerba. Tak lip. uprzywilejowane do- stwa spraw wojskowyoh, Klsa hotychczas kred-yty dla wyŁ\vóreów noruJe nntyohmiast.
Wobe~ wprowadzenia w ~yofe
na zAstaw towar6w w tych gTanicach. w jaldoh te towary niA rozpor1.ądzenla o obi ~cil1 przez gru'
mogą 8i~ pojl\wia~ na rynltl1. bą· PC) banlcó\v Jcontroli Md our()tnm
gą urlziplane nadal, nie uleóajac rlewhaml, dyr~kcla P. K. K. P.
ma to przelionanie, ~e \v dysponoogra ni ('zpui n.
Natomiast bankom n'~ zmnH"l- waniu dewi1.8mf specjalnie powin·
szono na tE"D cel ltrpdylu. lecz ny być uwz~lęctnione potrzeby
przeoi\\'nl€'. mo~e si~ on powię firm prlcmyslowyeh nR znkup nleksz~ć w miarę potrzeby i wply- zbę lliyoh Burowców, maszyn j arwania powa~nycb z!!łosz~ń. Dnia tyl;ułów pomooniczych za !!ranieq.
2-go siprpnia b. r. wydała nawpt dla skoteozn6gó poparcia produkP. K. Je. P. okólnik w myśl któ- cji przemyslo wej.
"("go, zt!'odnle z uellwałą S "jmu.
Jednem z zadań P. K. K. P.
udzielanie kredy to dyskontowego jest popieranie prz"mysłu. ({re·
Jest mo~liwe za jednym podpisem dytu jednal\, udzielaneg'O fabry.
i tyrem banku, ' albo za dwoma kom, nie powinno 8i~ u~ywaó na
podpisami bez tyra banku.
f,rodukoją towarów,
prZeZDaC7.o·
Jp~eli chodzł o zlecenia władz nyrb do przrchowyw81lla na s\ła
wojskowych, to P. K. K. P. nil.' dach w nadziei lepszej konjunktuzałatwIa ich bozpośrednio. Czeki ry, leCI! tla produkoJę towurów,

rz~ao.
li

B

~

ostRtnlch ezftsftch podl~l
pewne krokI celem uregulowllnla stosunków finansowych. O rozpąrządzenineh tych
zawiadomił na. konferenojl, odbytef przed Idllm dniami. dy·
rektor Polskiej KrnjoweJ Kasy
Po7yczk. przedstawIcieli centralnego związku golskle~o
przemysłu, górnlctw/I, h/lndln
1 finansów. Przytaclamy je w
ogólnych "arysaoh.
rząd

W pierw8zym rz~dzle powię·
kslono w ostatnioh czasach środ
ki obrotowe poszczególnych oddziałów P. K. K. P. Nadewszystko oddział łódzki otrzymał od
Cenłralł w WarszawIe dwukrotny zasiłek, raz w kwocie 50
mil jonów, drugi zaś raz 100 młIjonów marek.
Wobetl sytuacji wojennej wsłrzy
mnno o~ółem krpd.\'ty DIl zastaw

wypu9zcn-nyeh bpzzw}ooznfe nn dyspo~ycjQ, o~el)y wyplul)aly nte
rynek, lub wysy1aul'01l
lugra- 50 proo., lecz nnjwyioJ 20 llroo.
UICQ.
~ilctalflt s\tnrbowyml.
Wa~ne rO'AporZIl"z~nfe wy (l al
ponadto rząd w sprawie 4-pro1',1 t
L d ·

centowych biletów skarbowych.
Asygnaty tegó rodzaju wycofano
z obiegu, 8 skarb padstwa nie b~
dzie jch. więcej emitował.
.Ministarstwo skarbu wydało dn.
7 sierpnia resI{rypt. polecający

)'ięskiego

Karola .Ni 8.

Uczelnia PraktJCln~j Handlowości PA WŁ AKINA
Rozpoczęcie

Buchalterja podwójna obeJmufe
l} Skld. papieru. met, ameryk.taka.
% SklIId 8ukna, me I. amer. polepszona.
I
Skład lO'lli'. kolonjalnych (8r6łka)
.
meL niemiecka.

kslę~owość następuJąoych

~

firm:

Tkalnia (Tow. I ogr.odp.) met.wlash
Co) Huta tełllznll (Tow. akcyjne) me&.
włoska.

ł)

Operacje banko... I Inne.

Korespondencja ł arytmetyka handlowa. Konfo!tOrenty procentowe.
Blurowośt. Stt!nografj:s polskll, niemleoka i rosYJska.. Pisanie na
maszynach. Języki: polski, I\nglelskl, francuski. rosyjski 1 niemieckI. Prawo handlowe. Kaligrafja. Rondo.

W celu

osiągnięcia jah:najlepszych wyników w komplecie
udział tylko około lO osób razem. -

bierze

=:

Zarząd

Towarzystwa

Pielęgnowania

"BYKUR CHOlIM"

podafe do wiadomoscl, że w m. wraeaniu r. b_ odpra.wione będą w
synagodze przy Nowym Rynku Nt 10 nabożeństwa talnbne, na
które zapras7Ja się krewnych, przyjaciół I znajomych nIeboszczyków
a mIanowicie:
dno S o godz. l2 w poło
za b. p. Rozal.!ę Kupozykową
• ts
• 12 w pol.
• • • Ign'\cego Kohna
• 15
• 12 w pot.
. . . . I\dw. Miohała Kohna
• 16
. . ] l 112 w poło • • • Roznlję Slngerow~
• Je
J2 w poludn. • • • A. H. Urysobna
• 17
J2 VI połud.
• • • Mieeqsll\wa SlIbel'Stelna
• 24
12 w polund. " .. • Samuela Czaml\ńsklego
.. 26
•
11 rano
• • • Maurycego Lo~ensteina
.. _________
28
•
11 11:! w .;...
pol._•_~
JulIana LIIndsberga
..._ _....
• .....;.._______
..;.;.._ _-:

La Sal·son

I

I

"racownia

r

A I

1
2
pr.,
Ol•
I U Uh

artystycznych

halł6w

Y L

"I. Zachodnia M

łuh

O~łDSZ .oia drObne:1

rodo,vltego fraocuza lub
francuzki. OI\!rty dla .. X.
Y.- VI adm •• Głosu·. 14-2
.
I Taniej, niż wszę nteligentna panienka,
• .fl. dzle. Resztki i władajlloa.1ęzykaml, plle sztuki roinych town- sz"ca na maszynlo, porów okolowyoh. Klllń. szukuJe posady u adwoI:>kiego (Widz,web) łO kata, VI biurze. Oferty
m. 10.
57ł-20 .lnteUgentna- do .010SU·.
S6ł-a
Kuplę meble, dywa.n." nr, garderobę, fu· uplę stajenki dla kró;tra, bieliznę, rółne epnę K lików. PlIcer, Kosclusz.ty domowe ł płacę naJ- kilU lO, parter lewo. 1 6
.1epleJ. Bened,.ktR Ni 28
pozwoli dwom PR111. 13, parter, ŁUnlk.
nlom codziennie grac
blH-U na pianinie. Ofert)' lub
Łótka, szafę, otoma- ,B. F."
469-3
•
nę, .tół, kr:r;esł a, K-8i~ikl medyozne -trAnbiurko, słupki sprzedam·
cuskie OhOl'ób skórPiotrkowska 20J. m. " nyoh lub wenerycznych
front.
466-8 kuplę. Oferty dla "A. F."
kuszerka P l P I k o ff a do ..Głosu".
6J2-1
Piotrkowsk" 132, m. 14'
Dla pań przyjezdnych lekarz poszukuje l lub
2 ;lokoje umeblowane
I
l ok n.
035-JlI w okolicach: Plotrko\\'ngielskiego tlił~ skl,j, Północnej. Oferty:
podług s)'stenu Ber- Gajst, Dzielna 11. 623-1
lttsa. Andrzejn 7, m. 181- -od ł-8 po poło 487-7 Młoda panna POS:&Ukllftl
umeblowanego pokv.iu
Buohalterka z kllkulet- przy Inteligentne, rodzinil\ praktyką banko· nie. Cena nie stanowi.
Wił, Inajł\oa korespon- Of t
O" d o Ad m.
d
'
I
l
er y su b• ...
enc.Ję, oraz P san e na "Glosu".
4.6-3
m/lszynle, poszukuje posady.
Oferty
sub
,,8ut
tli:
ki
cha l terka·'.
580-3
a. s er
ac, samodzielny, z .długoletnlą
1,0 kompletu dzIeol 6"".:....7 praktyk", poszuku.Je po·
U lai zgłosić s14ł może od .ady. Oferty do .Głosu·
6-6. Kośoiuszkl 26 III. 12, ~b .G. A.·
878-3
PiotrkowaU.
609-2
_.
o sprzedania garnitur
mię kich mebli. Obejrzeć mo:tnR od J l - 6.
Ul. Wschodnia 70, BJs618-3
mont.
nglishman gł.ves englIach lessona by B,rlitz lIethode. Can be setn
from 6-7, Zielona 1::!-86.
616-8

IA

i

.

IBl

Kto

A

A

A

M'

D
E

PRENUMERATA:

-

[ze rWODke i Bi eu un~ e Lekarz-Dentysta •
poleca
Stru ńs26. I
Naturalne 'Vi na Czerwone A. Cegielniana
E. Bzykiera

.oW;:~~,k.

--................................-----Zamianie miesl~aniB wlodzi

.....--~-~--------

i ..

--

--

.....------~.--.....

sta~y

Godz. przyjęć: od 10-1 l 8-'7.
w niodzlel(j od 10-1.
a22·10

...............~------------

łagrody

PoszukujQ. przy rodzlob
ładnie

umeblowanego pokoJu z culodzlen. utrzymanIem lub bez. Cena
nie stanowi różnicy. Mam
deputat. Oferty rlo .,Głosu" pod lit. ,,8. O".

mk. 400.

Dr. med.

Specjalista chorób wene,"Giełdzie. ul. Plot!'.
ksiegf buchalteryjne, kopIały zutyte, całe archiwa, rycznych, s k 6 r n y c: h ko..W
skioj na Pańskl\ tramw60
ł moczoptclowyclt.
także zużyte gazety, tygodniltl, każde, Ilość kupuję·
.,em M 9, w dniu SB I. m. zgu·
Po wlę sza ilośol posyłl\my do domu, także nn Leulli. prllllilll&l" aiiltg •• bilem spinkę mankiotoWI! z sza' Choroby )tOblece lakuliwiaU....
firem. Za .wro' lakowej na
szerja.
45-13
prowincję. Karta pocztowa wystaroza. Lubka.
ul. Zaehodnlł\ J\1 87, U pi'llro
Sionkiewicza 20 m. 16, osŁl\tnla ona. pArtur. Piotrkowska M 144. w)'pl&c~ powyiu,\ IlAjp'OdV' 1·2 przyfmuje od ł-,ę wleo~
róg HwangeUckle.l.
407-2
Zielona .Ni 3.

G ro n o st u "d e n t'o' w

wykwal itikoWllDych nuuczY(lleJi,. przyjmuje ucz-

niówi uczp.nicA do ~ompletów wszystkich
klas. Godz. J r7.Vl~Ć: od 11-1 po pol.

Zielon" .ru~

n,

m. 7. Cyter;łG-S

JLnanuel Emest otrzebny Btr·,ji domowy. uozeń 7 ej klASy pań·
PIotrkowska 61>, Perła
stwowego glmn. poszuza.. ubił dow6cl osobibl9-3 kuje korepetycji ze spesty. 1fydany w ZeJowie, \ POlllolslrl.
odrocilenle, wyd. w Ła utynowAny buchniter c.ln.lnem u"'zględnlenlem
niemleokil'go. Olerty w
sku i metrykę Ul'odzenl!\,
odpowierl· Gl i '
b L k , '
wydan, w Bełchatowie. nie'posz·olkuje
posady. Oraty do .. os e' su .. e o. Ił,
011-3 .. osu" au b ..Uoh o d zoa·.
,.
_
_ _ 873__2
Gl
bl3 - 2 'Morki stare, mało utyoszukuję 2-oh poko" tJ!
P meblowan. z kuchnią n---~---" ,WI wane, oruz płótno
i wy~ódkl\. Oferty skła netuszerka poszukUje 1°- (juta) w resltka0h kupu,~ady. OreltY"do "G to· lę stale VI każdej Jloscl.
dać VI adm. pod lit. "A
B. C." sa okaz"nh:m s.~._.!ub ,,~ ~ .• 338-2 CegIelniana 46, Orynsz6n~
kil itu
.-Z7-S utynow/lnamtlSzynistkn tajno
Oń~zOOhY 1 'Jkarpetkl ! poszukuje pos~ily. 0- Zdolna pAnIenka z , kI.
wyksztnłcenlem poszumocne i tanIo' poleoa r':fty..l0d "H:..!!.~~
kuJe faklf'jkolwlek praJabr.sklad .Bnzar· Plotrkład apteczny kuplę·
k.owska 243. Hurt, detal. S Z~łoszenia listowne: cy. Olerty sub. "Zdolna".
88-2
Kr~em, Lódż, ul. Aleotrze~dzlewOz.ynkR Fr.
ksandrowska
80, Rpteka.
lub ohłoplec do usług
łO -3
zaraz. SwlRdeetwo pott}·
d/lne. Wladomosc w skle- ~przedam 2 łótka, S7.Ilrę,
pie kolonialnym przy ul. " bIeliźniarkę i otomaenet Dawid Igub. paszport niemieoki, wyd.
Plotrkowskie.1 08. 4"1-1 nę. Piotrkowska JI,! IS')
m.9.
392-6 w Zawlerolu.
21l-S
pok~, duty umeblowany,
~klep
koloniRin;',
.,
:~~::
mot.e być dla dwóch
j]lrnbaum WolI JOB!!
O zgub. knl'tę rejestra·
panów, I utrzymnniem 110 i} czy do sprzlld a 1lI11. • . wynajęcIu. Benedykta 18, Milsza S4. Wladomose: cyjną.
488-3
m. IS.
()lJ4-1 Cmentl\l'na l, Rozentnl.
lada
Ryfka
Igublła
\i36-3
plan!n", fortepiany stro·
sZ!lort, wydany VI Plń
,"k-:l-ep-"7fr-o-n-:-to-w-y-z:'::d wo.jęt reperuję. J{. Fulde,
czowie. K. i K. KrelskoUl.
li ma wystawamI, Ul'..:ą
Konstantyno\Vska 17.
622-3
6il3-S dzenlo w doskonn ty Ul ..
ernszta.Jn Fra1da zgub.
_ _ _ __
sbmlo, do odstąrMnln,
pnsz[lol·t ntemieckl,
potrl:ebn y chłopiec star· Oferty pod ..A. U." do
24~--:J
{)25-.:. wyd. w Łodzi.
k szy do zl\lcł/ld u fryz.ler· adm. "Glosu".
s le~o w Grnnd -Hotelu
fusztafn
Moszek-o;;w
-tud;nt
~
POlltechnlki-'z
obeznany z łrotcrk'ł. I) 3
z.~ubił dowód osobisty,
kil koletni" praktyk"
316-3
panienka z H-klas. - wy· nl\uozyolel8k" (woloy od wyd. w Łodzi.
kszt"łcenlem poszuku. wolska) przyjmIe posadę
te posady w sklepie. 0- w srednlm zakł"d~le nau- erszt Moszek z~ub. paszport niemiecki, wydafert1 do .Głc.su· sub. kowym. Oferty ilU b "Many " Łodzi.
'74-3
"Z. 1[.".
611-1 tematyk" do .. Głosu".
ruszkRAron
Le.'ler
Z'fU372-5
anienka a 6-oio klas,
GbU legltymaą1ę chlewykształoenlem, po· -~'I···-(Jr-e~fjj"'i:~i-P-Il""c~lo"r""k""ow-tl-70
sprzedania. Andrze· bowl\ na I osobę. Bałuty,
szu kuje odpowiedniego
Laglewnloka 9. 603-1
zajęcia. Olerty do H Oł08U" .1a 43 m. 13, lewa ofiS{)8-3 utkiiidEsta MarJa Igu·
sub. .,K. W."
96-4 cyna.
G biła paszport niem.,
panienka ulrOilCZYW8ZY ozeń 5 kl. szkoły han- wyd. w Łodzi.
'495-8
fi klas, ohętna do pra- U dlowe.1 poszukuje od·
cy, pos~ukuje odpowied- powlednlego zaJęoiA. 0- erżyn Mar.fannl\ zgubiła
nIego zajęcia. Oferty do fertJ sub "Chętny do G dowód osobisty, wyd.
w gm. Kn.mlńsk, gub.
• G1osu· 8ub. Panlonka. praoy" do ..OlOlU"•
408-B
l73-S piotrkowskiej
l Ił-S
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_~_~
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Zagubione doknmauty:

B
B

pa.

-------.....-------

H

S

B
f

P

_._-

MIesIęcznie Mk. 60.-. KWlll'talnle Mk 100.-. Za odnoszenie dopłaca się Mk. 6.- mleaięcznle. Prenumerata
przez pocztę mleslęoznle MJr. 60.-. Kwartalnie 180.-.
~"'J.{rl\nlcl\ Mk. 7fl.- mleslęomle.

Redaktul' i wJdawc:a MarteU Sachs.

!\8:J-3

Dla ohorych na

G. lAIłD· TfnfH8ftDi~BWA

304s. "n:"J~tlll: t-9 Y•• od
~ -8 pop. DI._I?.~ń 04 S-6 !!.

okryć

Pracownia lokieR i
damskich

)t. )talerczykowei
ul. Olgi"."• .M 9,
wznowiła prl\oę.

K

~eleny eholewicklej yiołrkovska 1Z0

~I

pO'tlr6cił.

Wykonywa rObotll podlug najnowezych modeli
499 -S

y

nllnński

Dr. Smuleński

i tUf1!AII.

877-2

potrzebne-obszerne ele- gancko umeblow/lne z
ZAKŁAD
AUKO
lIlopatrzoDa aost"ła w duły wybór najśwle!sJych wszelktcml wygodami w
centrum miasta. Cen" nIe
desenI paryskIch.
nowa pl\ncerna za ~ 6,
Wykonywa 'uzelkle roboty w zakres haftów krę p uje. ZlIwiadomlć:
rabr. Br. LemcI', Nowo· przyspasnbia starnnnle chlopców do szkól wszel- do sprzednnl/\. Pańska
i ręcznych robót 'Wchodzl\ce.
J~-3 kiego typu. Kancelarja otwarta międz. 2- li pop. N
46. G.oldberg front,
POleaa .1, nadal łaskawym wsgl~dom Sz. Kil· Cegielniana a.
37-2
6Sa-2 l( piętro.
Jentelł.
~07-:l
konwersaoJI
FrancuskIe!
tyczę sobIe Jloblerać u

Ul. Andrz8ia 9,
Dl. 3, II pigtro.

Włł\ŚeloloHra magazynu sn'kl.m 1 kostfumów
powróciła i II dnIem I wl'ześnln. prncown\a czynnn.

ertę,

65

.....

,

w któl'eT znajdowały się Ust i 2 kwity Mlsl1 Ame- 3·4 du~e pokoje z kuchnią, wygody, front, na
rykańs!;iej. Kwity owe są uniownżnione. Uczciwy
znalazca zechce je odnieść do wyżej wskazanej miesz:tan e w Vlarszawie. Oferty
Kliniki PołożniczeJ.
1iłl-l sub "M. C. M." do "Glosu Polskiego". 414-2

te

c s

państ wowego

.~t..D

215-2 A
lł~7m.

ewita-

Rozporzqdzenle to dotyo,;)' taKul. Piotrkowska 5
urzędu naftowego. Włallze wojskowe otrzymały przyjmnieodgodz.l0do21od4do7.
2e

We wtorek o godz. 6·e.' wlecz., wychodząo z
Kliniki Położniczej, Południowa II>, do przystanku
tramwaJowego róg PioŁrlrowskle.J

O

Lekarz Dentysta

s~ytucje.

gimnazjum ZyaO\~sktego

ztłlubio

- ,-

wpłat 4-procentowyml biletami
Skarbowymi sekcji I, przy ułsz
czanlu ceł, oraz zaśwładczenla,
dokonywane przez powytsze In-

uczniowie klas wstępnych
B i C i klas I i II powinni przyjść do
szkoły w niedzieJE), dnia 5. IX, o godzinie 8.15 rano.
Uczniowie zaś klas III,' IV, V i VI o
godz. 12-ej tegoż dnia do synagogi,
Al. Kościuszki, a do szkoły o g. 4 pop.

ł)

Dnia 2

2411

ogłasza, że

nowych kursów dla dorosłych co 6 tygodnI.

wrze~nia

1920 r.
Prz~dza ozesank. w żqcIa'1iu tranz.
1567.00 za kilo
M 5GI~ AB
Prz~d za szewiot.
Departamentowi Ceł, dyrekcjom
M 20ll
"
monopOlu tytoniowego I spiry- Prz~dza bawełn.
tusowego, ministerstwu kolei te400.- 895.oM
laznych I paóstwowemu urzędo·
495.- 490.;M 822
wi węglowemu, przyjmowanie

DYREKCJ.l
Karola Ni O.

G·leJ.ua owarowa W· O ZJ.

OGlUSIE lA:

sa

Kupuję Zgubiono paszport rosyjski, wydany w
bl:.i:uterje. brylanty,
~mlnls

zloto, srebro. platynę, ze- Łall'lewnlkl, na Imię Ka.
S()S-S
garkI. pł&Cę ceny nalwyt- beJzo Jan.
8708. Sienkłewk2.a23 m.t6.
9u błono paszp. fam. nie ostatnie wejscie, parter.
mleckl, wydany w Ło
dzl t na lm. Abram, Duwill 1 Ryfka Szlamko- _
wIo!.
'97-S
,
sprzedam doch~ na 0- 1~ldo\Va Inteligentna II
h
ł
III praktyką biurowq poposac ma o noszoną. szukufe zajęcia. Oferty
ZIelona 12, m. 16, od 10 sub•• Srlnks" do .Głosu·.
do 11 od 3-7.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
46S-2 G

1

oajeżażając

I

Old"aser llt;rael Abram J1otYlskll"'ranclszek ZIl'Upas~port nIe- I~i bU paszport rosyjskI,
miecki, wydany w Łodzi. wyd. w Oorzkowtcnch .
603-3
,;l6-S
'jlrsz BaJlIer zgub. pasz- pl~łow8ka Stolanja zguj
port niemiecki, wyd.
oila pnszporli niem.,
VI ŁodzI. za ]'<t 5888,2.
wydany w Łodu. 49ol-3
_~_ _ _ _ _
'_71- 8 n- ubin- Ch-8-lm-zgu-bl~ł-dO:
ózef ven Joseł Hal
wód osobleły, wydany
z g'ub. Ilo,,6d osobist" w Łodzi.
1607-3
wyd . .., Łodzi.
66-8 lJozenblum Oalel zgubU
ti"rkle"tC'A Berek~ R legitymację chlebow"
dowód osobIsty, wyd. na 3 osoby. Lipowa ~ 9.
w Łodzi, oraz patent na
602-1
wl\rszt&~ szewoki l Bwla.. · o t a p e L Szmul Josek
dectwo przemysłowe. Alezgubił paszport niek_sa_n_~_w_sk_a_50_._38S';l mleckl, wyd. w Łodzi,
'menman Miljon zgl1h" oraz metrykę urodzonia.
K legitymacię chlebową
:'33-8
na S osób. Ul. Pod rzeczoml\lewskl Ludwik zgu
na 12.
50~1
bił iegitymaoję chle
on Flszel zgub. pasz- bowł\ na. 6 osób. 523-1
port niemiecki, w)ld.
w Łodzi.
484-S RozenszŁaJn Perla zgub.
dowód osobisty, wyd.
Ulplńska Stanlsławazgu- w Lodzl.
483-3
1\ bUa paszrort niemiec·
zabszewloz SZI1/lsa zgu·
ki, w)'d. VI ~gienu.
biła dowód osobisty,
475-3
32-3
wyd. w Łodzi.
aclbskt StanIsław zgub.
Ł dowód osobIsty, wyd. ikorski Konstanty z;U:
bU paszport niemleoki,
w ŁodzI.
39-3
wyd. w Łodzi.
łO-a
91nirowioz DAWid zgubił
IW kartę węglową. Bene- ohmld~vna Janina I
Małgorzata zgub. dodykta'!)'.
644-1
wody osobiste, "yd. w
~,alrowloz Hena zgubila Pabjanicacb.
dóO-3
dowód osobisty, wyd.
~zakler
Złata
fJgub.
w Łodllll. Bened,.ktll 34.
411l-3 U port niemIecki, wydany w Łodzi.
ół8-3
llIer Kajla 2Ilfnb. pasza
w
l
c
k
l
JlldeL
zgubił
port ntemieckl, wyd.
tymczasowy dowod 0w Lod_l.
68-3 !!oblsty,
oraz tymozasową
ilUlberger Jandel sgub. kartQ pobytu, wydanł\ w
IVI paszport niemiecki, Łodzi.
llJo-3
\yyd. vr wdzi.
20-3
ztajer Abr3oi~'i'tTe:
gltymaoję chlebow"
~,endelson Ma.Jer zagubił
I
kartę r elestracyjnl\, na ~ osoby. KiIlńskle
1ilO--I
VlJd. w Łodzi.
u-a go 73.
chotniozka ŁaJa zgu- S
-kórkowska Miron zguObila paszport niemlec- biła paszport niemiecki,
kl. wyd. w Łodzi. 963-3 wydany w ŁodzI. M7-3

Gzgubił

J-

Pern

J

R

R

K

S

S

S

pwz-

-

M

S

S

S biła paszport niemieoki,

Łrykowdka

wyd. w

Estera zgu"

Łodzi.

fl20-B

I~kj"akÓb zgubił

S

paszport niemleoki, wy..
dany w Łodzi, oraz ksll\.
żeczkę odroozenla.
03·'
~~ utaI' Natalja lzgublła
16 kartę nl\ltow,," Szosa
Brz.uzlńsku 123.
600-1
enenbaum Moj!esz zgnbił kIlrtę rejestraoyJ.
nl\. Konstantynowska ł.

T

4:0O-S

t!lfajnberg Szmul Haral
III zgub. paszport nlemiecki, wyd. w ŁcdzL
42-l:l

'.'fdel'llzal Dawid zgub.
, kort" rejestraoylnl\.

b2-3

-II-gu-b-to-n-o-p-a-sz-p-o-rt'fa:
mll1jny na imię Szyja
Rozenbaull1, ul. Konstan·
tynowska N 42.
63-3
aginęła kontrolka M 660

Z
Z

Wydziału Znprowian~

towanla Miasta firmy
B-ela Hanemnn.
44-3
gub. paszp. faUl. niem.,
wyd. w Lodzl na Imię
Golda Es!'a, Jnkób, ZeUg
i Szaja Mun.ter.
Z8-S
gubiono--pru!Zport fAm.
rosyJski, wyd. wRn.·
domlu, lla II osób na. 1m.
Kot'lllan.
409-3
gubiono
fam.
niemlecki, wydany w
ŁodZi, nn Im. IIllI, GIdes,
f'o.lra I Izrael Icele Ginter.
4,08-;

Z

Z

pa;Z"po;t

- Z
Z

agInęła

li .ika odro czenia, II ~ lmlę Abl'l\~
ma Tobjl1sza Rechtmana
z Lasku.
8t-3
gUblOniipa7ziJOrt nlęm~
familijny, wydany w
Łodzi na im. Ajzyk I Zelda EJdolbsul'~.
:no-s

Z

.- .....

-""""~

Zwyczajne: 2.50 fen. za wiera" nonparelowy jAdnoszpattowy. Drobne: 40 ren. za. \\ ··ra.z, najllluta
4.00 Mk. I;'oązuklwanle pracy 30 fon. wyraJ. Nadesłl\lle: przed t"kste'll 8.0J ~Ic., w telcsele 10 IIlk.,
po tekśole 5.(ł1) len. za wIeru nonp. (str. b Sip.). N:l:(rologl: 3.5) Mit. za wier!J~ noop. (str.:> Sl:p.
ZRręczynowe I zaslublnowe po Mk. 150 po tekśole. ~i\ termin. druk ot'{tosz.1 oflf\r I\;!m. nil' ollllowlRda

W

Q.rllI4U.ui .Ołosu POls1dego~ .fl?trltO ~ alta
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