Dnia 13 Siel1Jnia 192tJ rokn.

Piątelt

Nt. 219.
CENR .PRENU HE RATY:

CENY

l..odzł miesięcznIe

mk. 40,- kwar-alnie rok. 120,-, dla robotnikdw mie-,
sięcżnle mk. 32-.-:
Za odnoszenie do domu dopłaca sit:
miesięcznie mk.~,-,

;la prowincli miesięcznie mk 45,-,

kwartalnie mk. 18i'l,-.
Za g'tanicll miesięcznie marek 60,-

ftumer

pojed~ńcZJ'

2 marki.
Redaktor l'rzYJmuje 'interesant6w od
godzIny 3 do ł popołudniu.

ROK D W" U D Z I E S T Y P I E R "W" S Z Y.
,

,

.5ekretarjat ot;;;;:ty" od godzin)' 3
do ... i od gOdziny ó do 7 Wlecz.

nadesłane

przed tekste!D mk. 8 .-

VI tekscie mk,10,-.za tekstem mk,6,-nekrologi mk• .I,...
Zagraniczne.

\

Rękopls6w r~a nie zwraca.

Numer

kierownik administracji przyjmuje od
godZiny 5 do 6

OOŁOSZEN:

IIleJeco.e.
%wyozajne, mk. 2.50 2:1 wiersz ".
titowy jednołamowy (str. 7 łamdvn
Drobne. 40 fen. za wyra7.. naJ(
mnłei mk. 4.-. Dla poszuleuJacyd
pracv 30 fen, za wyraz- Nade ... łani
przed tekstem mk. 7. - w t ekCei(
mk. 8. - po tekscie mle. -ł.- za wiersf
petitowy jednołamowy (str. 5 łam6w~
Nekrologh mk. 2.60 za wiersz 1'&
titowy (strona tS łamÓw). :t'omuah
katy mk. a.so za W1mz.
Zamiejscowe,
Zwyczajne.rnk. 3,-,drobne M feli

popołudniu,

pOjedyńczy

l00~ drotej od zamieiscowych.
Za terminowy ,d ruk o~łoszel\. komu'

2 marki

nikatÓw I ofiar

"dminlsŁracja ni~

odpowiada.

'edakcja i administracja Zachodnia 37. skrzynka pocztowa
Fllja administracji P·otrkowska 123.
,Na zasadzie uchwał Zjazdu Związku Prasy Prowinc:oLalłlej, wszystkie

132~

Telefon 229.

komunikaty instytucji prywatnyoh i społecznych '

podlegają opłacie.

Warunki zaWieszenia ·broni. ·
WARSZAWA, 12 sierpnia. (tel. wł.) - Dzisiaj rano
delegacja polska, która udała się dla przedwstępnych pertraktacji z bolszewikami. Deleg~cja ' zło
tyła sprawozdanie naczelnikowi Państwa i Rządowi.
Warunki, jakie stawiają władze sowieckie w sprawie rozejmu, sil następują(e:
1) Redukcja armji pOlskiej.
2) Ograniczenie polskiego przemysłu wojennego.
3) Granica Polski ma by~ usłalona według linji
Lloyd George'a, lecz bez Chełma i Białegostoku.
Bolszewicy zastrzegają sobie prawo przejazdu z
Białegostąku przez Grajewo do Bałtyku.
przyjechała
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4) Polsce nie wolno formowaf w czasie rozejm ,nowych wojśk.
5) Wojska ukraińskie muszą byf wycofane i zde
mobiBizowane.
. W razie spełnienia tych warunków przez Polską,
rząd bolszewicki zobowiązuje się zarządzif redukcję
armji czerwonych.
Zdaje się nie ulegaf kwestji,· że warunki te usu.wają wszelką moźliwoś~ rokowań.
Pozostaje Jedyna
tylko droga: dalsza i wytrwała walka na _mierf lub
źy~ie !

właśnie przemawiają za przyznaniem
prawego brzegu Wisły Niemcom, Wedle
przekonania niemieckiego Po..
".
..'
lacy nie mają ~adnego int&.ItMusimy codzlenme robló zanych z \,()81a~aDlem 'Pr~we~o fałszywych
wiadomościach, re~u wtem, ateby nizin~ nad~
wlele krzyku, aż usłyszą n~s br~egu: WIsł,V. 1 uprzedZIĆ pol: dostarczonych
mocarstwom wlślań3ką ochronić od zale
w Pary tu j zrozumle1a, te me Sk16 argumenty, wysunęh sprzymi'trzonym przez Polskę, wów. Nadto Polacy nie pomotna całej niziny nadwjślań~ !'Jiem.oy rzek?my .polski pro·- a dotytzf\oycb stosunków na- siadają, zdaniem Niemców, do-,
skiej wydaw~ć na past H ę Po- Jekt 1 :poczęlI z. n~m walczyć rodowośoiowych na terenie.
statecznie lachowo . wykształlaków"'-pow.Iedział Dr. ą-ros s pr~sJe i przeclw niemu enerWobec tego Polacy, upomi- conych ludzi, którzy mogliby
mann pod~za~ zebranIa ~ gIcz.me protes,tować..
naJąc się jeszcze pomimo ta_ należycie prowadzić roboty
z~i,ązku Opl~kI na~ .groblaml
NIemcy: zdaJą sobIe z tego kiego .wynlku głosowania o nad reĘulao)ą koryta. Wi~ły.
mzmy nad~lŚlań~k]e1. N~ tern spra~ę, IŻ powyższe względy Jakakolwiek cząstkę PO'ł!iś]1l ~VreszC1e przez oddame- WIsły
"/lmem p~sledzemu Dr. :S:lrsch~ są silnym Mgu.mentem w, ręku dowodzą, że nie uznajf\ nie~ Ile} prawego brzegu Polako~
ber~ oŚ,!ladczył, te NIemoy P~13k6w.. ·Śaml. nawet ml~dzy t lko stanowiska o1itl'cz~e o OdClfttO~.v Prusy Wschodme
,muszą Sl(~, .krząta6 koło sprawy WIerszamI swo,Ich artykułów . ~o _:arstw sprz ~jerzon c~ qd rzekI, 00 byłoby zab6Jczem
en~rgicyme, r?zsył~ó depesze, przyznalą, te lIma W8.rsza~a. lecz takż'3 i stan~ prawń~g~' dla gospodarczych jnteres6w
_ z~lerać '!lOdpisy 1 p!,otesty, M~Jbork-Gdańs~ lest dla 101- W myśl bowiem kaldatu nio~ Pros Wschodnich. Polacy boDJeustanme. pracowaó 1 krzy- sin potrzebna] dlatego. ~ 0- carstwa
sprzymierżone nie wiem nie omieszkaliby korzyoze6 (sohrelen), 8;by donośnym bawy, · aby one z~.yt sllme w maJą rawa działać . wbrew stać ze swej przemotne,j wła..
echem głos niemIeckI rozj~gł ostatecznej decY~JI nie zawa- woli Juaności kt6ra się oświad~ dzy nad Wisłą i iej brzegiem
eię w P8.ry~uJ aby AnglIcy żyły. sta~aią SIę zręcznem cz la ża Niemoami
Mo
aby wszelIdego rodzaju szy\Jlrzekon.al~ SIę, .laka jest woja tł6macżenl~m 97 punktu trn:k- t 1ko rz ostatec7.D~m ust~~ kanami i utrudnieniami, które
ludnośCl, 1 spraw~ ns. korzyść tatu poko1o~ego udowodmć, liniu_ ~ra~ic awzględUlc wy- wypróbowali ·w korytarzu, od.
.N Iemców rozstrzygn('lli.
~e enten.ta nIe ma. .prawa u: jatkowo drobne potrzeby ge- cią6 Prusom zupełny dostęp
• W. słowach Dr.• ~~os~manna względ~lać geografICznych.1 <>' raficzne i gospodarcze po- do rzeki. Nadto wydarcie tam
'1 Hlrschberga mle,Sc~ Sl~ plan ekonomIcznych p~trzeb ~olskI. s~cze ólnych ~mieJscowości.
i grobli z pod zarzl:\du zwi~z'Pracy, Jal\1\ podJ~ll NIemcy
Fakt zllrządzema plebIscytu
g.
.
ku opieki nad niemi (Dei chod dnia głosowania, aby prze- na Powiślu lest zdaniem Nieą1Opj~aJ:c ~t~ na PO~y~s1ch verband) byłoby narażaniem
szkodzić Polakom w zdobyciu ców najlepszym dowodem, ~e wywo ac, !elI~cy W}6r Zl\,. CAłego P~w'iśla na olbrz mie
.Ba1mnieiszego nawet skrawka koalicja lut ~a kOl?ferencji ~e uwzględmema .1aJnoblwl- katastrofy żywjołu wcd!e 0,,ziemi spornego terenu, aby u- pokOjowej pomlD~ła 1Dteresy wie~ Ż~dańt POlSldch byłfbY wobeo którego byłby wteno~as
l!Iicestwić słuszne, na geogra' gospodarcze
i geografiozne z Je neJ s rony na~uszen em .zwiąllek bezsHny.
;licznych i ekonomicznlch pod- ł!oJsld, a oddała los terenów zasad ~ral{tatu pokoJ~wego, a ,
,
.
eławacb oparte dążenll:l Pola- tych w ręce ludności, aby po· z drugleJ. pog~ałcenlen;t .ledNlemcy ~Vledzą, te oSJl\gną6
ków do pozyskania prawego' zbyć się wszelkich wątpliwości nomySine) wolt ludnOŚCI.
mogą SW01~ cele, leteli za
j umo~liwić Niemcom wobeo
Przecnodząc do stosunków jednostkaml.oceniającemirzecz
hrzegu Wis/y.
Aby z góry móo rozprawiać Ententy i świat~ oałego ałusz- na ~erenie, Niemey st~rIlJ~ się z fa~howego punktu wjdzenia,
li&. te~at w8run~ów gospodar .. 1loś6 praw niemIeckioh do ~o~ dowleś~, t~ eKonomloznie 1 sta~Ie cały naród~ To te~ or·
ezych l ekoDoml(~znychJ zwią- siadania tego terenu. Obeome, geograflczme warunki terenu gamzują zebrama, redagują

'· ~'~ l~ rl~~~~~·nla
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opierając sifl na pomyślnym
dla siebie V\ yniku
Niemcy tWlerdzf:\. że zarządzenie 'Plebisoytu było tyłko
wynikjem pomyłki, opartej na

głosowania,

całego

w:

-

hW

protesty, które wysyłaią dl).
wszystkich swoich ministerstw
do Komisji Międzysoluszniczel
i do Rady Ambasadorów. Wy.
alaIt do Paryita rzeczoznaw~
ców, wytoczyli spraV!'~ przed
całą Europą w m.OWl~ parla~
meńtilrne) ministra Slmons&,
który ponadto w czasie prze~
jazdu Ekscelenoji Pavii do
Parjh osobiśoie oałą spraW41
mu wyłuszczył.
.
Argumentem , zaś na1powatnielszym, . który wysuwaj~
przy kaMej spo~obn~ści. 1e~
ten, 2;e. Polacy: n~c .me Umieją
i ~io me zro!>lą l dla~ego na1-

wIększem meszcz~śclem ,d!~

Powiśla byłoby uzaletniem.
Wisły od Polaków.
Znaną jest rzec~ą, te choą~
pokonać przeciwmka, trzeb~
najpierw poznać broń, którą
walczy. Dlatego to w powyt J
szym artykuł? w~łus~cz;yllśmy;
argumenty. D1emleck~e l J?eto..
dy, któremI pos}u.gu1ą SIę "
walce o utrzymanie prawego
brzegu Wisły.
Paweł Chmura.

kladajcie

o'-ar

, na fundusz
lab-scyto wy-

n

~wjązków ta

lO
arazaw , 12 sIerpnIa. karabiny maszynowe f 100
(pAT.) Komunikat sztabu ge- jeńców. Na Unjt \Vystk6w,
neralnego woJsk poł!kich z Tłuszcz, Kałutyn, Żelechów
dma 2 slelpn'a'
ł b k ..... kt
"I
'l
,
s c.. y Omę.
Z n eprzYJac e ..
~t północnym odcinku Jem.
~oJska nasz'" opuś:Hy Mław~
OddtłBły nailteJ Jatdy I
~ Pułtusk. 2j3 ochotniczy piechoty frontu południowego
pułk ułanów w śmIałym wy- wyparły nieprzyjaciela z Rapadzie na Cłechcn6w rozbH dZlechowa, Lopatyna. Stanłoddziały przeciwnika, wziął 4 sławcz}'ka i Toporowa.

Nad

Odezwy angielskich wInno byą, by traktat nie zo.
odowyob prze- ehł złamany.
elwko 01nie pO)llwia11\ 8i~ w
dalszym olągu. Zwif\!ek rOi
Pary!, 11 sierpnia (P AT),botnlltów dokow;Jch wystoso' Według wiadomości z Londywał do Lloyda Georgał, pro- nu przyniosła wozora1 odbyta
ł st przeolwko 'Wojnie I Ro- w parlamencie
konferenola
8,a towleckl\,
uzasadniając zwlt\zków robotniozyoh fazo'JIrotest ten, le Polska pierw- luoję, że obecnie przygotowuBZ8
oin~ rozpoc.~ła. W je si~ woJna mi~dzy sprz!"
rozmowie z delellaoll\ przed- mierjljonymi a Rosł" sowiecką.
stawicielI robotników powie- 'V'?0bec tego angielscy robot ,
dziAł Llnad George, ze tra.ktat nIby przestrzegają rzad, te
wersalski przewiduje niepo , utyją wsztllkioh środków, adległoM Polski i wobec tego teby zwaloza6 t~ nową W01"
etnraniem
wszystkIch mo- nl2.

Radjo.

Strypą walki trwiJ~

w dalszym ciagu
Wojska ukr~lń' kie zdobyły
"
B
5 K M
w reJom~ uczacza
••

kancelarJ~ pułku piechoty so-

wiecklej I znaczną Jlo§ć jeńc6w.
carstw sprzymierzonyoh poNacze'ne dow6cJttw"
wojsk polskich.

sztab generalny
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WAR ZAWA, 12-go rowski wr6cill dz" ra~
sierpnia (PAT) - Wy- no. R z ą d sowietów
dział pr s wy M. .Z. proponuje aby deleg - .
Lloyd George w sprawie niepodległości Polski. Ameryka oczekuje komunikuje.
cja polska _ przęjecha
rezultat6w k nf renc I.
olszewic działają n zwłokę. Komblnacjł!t
Parlamen arze pol-, la f ont dnia 13 b. m.
bolszewickie p,r d z wl szenlem broni. Kamleniew i I' sin pozo- s y, panowie dyr kto.r ran •
t J w L n yni •
Okęcki I major S mi-

l

Londyn, 11 sierpnia. (PAl'.)
;HłVIł8: Lhytł George 011 po·
,wladaJąc na PJ'tanj~ WVf>t080
,'" na do r It'iu. oQwlad6z,ł, te
Anglfa z~a'pełu)e oblłCnie (10
,Ameryki l Jelit pnekoD8ns, t~
mimo. r6tof;,y Pl gll\d6W w
łwe~i Li~ Da Odów Itanowieko Amery~i w ?d[)ie~ienfu
do l!Il'rłn~y n'~z&wlsłoścl: pQ}ski b~dzI~ z~oone. LloJ~ o~..

prge

ośwlsd('zvł następrne,

te

l'~k wanta, pokot?we. si~ ro.zbIły, Angl18 b~dzJf6 ml8ła wolJU~ ręke.- Bę1z . fl mogła wse'kwlpować 8rmj~ Wrangla a
rok::wania gOBpodlłroze u tan".
:Uoyd George odpiera pewne
aluzje, .jakoby r1:ł\d był ~ spi,sku ~ t&ako11\ oelem ZnI8"CZe
nia (jemokrfttycznyoh rzt,dów.
L oyd GorgI) odozytll)& dek~arao)4) oojaU~tów an,,(ie}s
[]tlen, którzy nIe choą uznlłĆ
f"W sowietauh organ i zac' i delmokrat,ozn:roh, Ghar8. ,{tery~u11\ 80
Jako oliltgofsj,
frosYlskJf\. Umalujmy, pO .j da

k

z:~intereeowanych w ofnym!- mać rozpęd wolsk ezerwonyoh
n n 'p k(\ 'u etJtop""Jkle o nłe t('ente dziennilr zllpewnia h
rno~r być obo , ętny na ZLisz. osla.nie oboleliby wpro,,,,dz!ć
~ellł. wgo pokolu. Nowy po- rżl\d;r bolszewickie w Polsce i
dZ iał Polski bylhy nietylko jest pnelronnnr ~e h~H War'
zbrodnią., lecz jednooześn1e ~ftW& nie będzie do środy
mlłn'lwłłby niebezpl90zertatwo przat\ zebraniem vt MI6.skn
i z tego n łl }8ty lobie zdać nj~t~ boI zewieJ wymyślą
(PAT)
S~~8W~, Jest bo~iem podBt.IlW~
wą zwlolł~ by ódroozyć,' zaP O l d h u, 12 sierpnia
lli.sy.el P ' mykl wscl!odmeJ l Wle81.ienle broni mimo dątenJa Radjo. Z Pary ta donoszą
pr~oz1n" Jnterwenol1 posh- ze stron" Polski by szybko że rząd francuski bhJrąc pod
ll~~ionej w Spa~. Premjer ao: zakońoz"ć dYSKusję,
uwag~ sukcesy i wzrost wpłyWe!skt wspomlDa wllrunłn. p
• 1 i
. {P" T _ w6w gen, Wrangla zdecydo
pr ' edło~one prze 1stawiOlelom
a ryz, l !I erpDlIl n .
.
•
d
ł d
ł 'oll"ki w Spaa orlt?, obietnice Havas, K(J~espondent dzieflOl- wał S1ę utnB.C rzą po unio·
n1epodległoś::li Polski. George K8. • Temps d.onoal z Londy- weJ RosJI. Francuski agent
p dkrdhl, te Połao,' zwróoHi nu ~e ogrofłl~hiemiłe wra' dyplomatyczny tytułem wysoSl~ z propozycją rozejmu w ~6nfe ł ł ~ ~c, konf~łenoll kiego komIsarza został wyde·
dniu 22 lipo. oraz. to fJowie~y :t~Wboois:ew~k~:w:ez ~~:a~w:; legowany do Sewastopola.

Pran~' anznai~ n~~ i~n. Wrmmla.

f

L

dl

d

I

owemu w on yn e
rozkaz,
by nie brał
udziału W :ladny ~ k'!nf rencJach Z Kamieniewem i Kr slnem. Frank'
t
'
CUs l mlnls er spraw zagr~...
nlcznych potwierdza deCYZJę
uznania rządu gen. Wrangla
i udzielenia mu wielkiej ma-

tetjalnej pomocy. Francja zaodpoWiejz,.ły dOfJlero w dnIU
I 1 t ~ I 1 Y .t. W _ Rz-d fr a n c u s k I wydał wladomiła Lorda George'a 02ł lIowodUląo zwłoKę ~.ul>ełl)ie ez8.S e 5 ara e 42 zal ąo
nr
~
..
zbędną. Mówca dJdale, it musi szaw~., Zanim lesz~ze b~~1\ swoJemu ~ttach han- flc}aln\e.

rozpooll~te rokowama zaWl~s~en~a broni. Woczeklwamu
niewI.adomeg.o rezultatu konta·
rencjI MińskIe, byłoby wskut ·
kach batdzfe1 przykre. anItell
interwenoJa bezpośredma Ko~
LJo;rd GaCII'ge, 8 rewo1uoy}ne
fereno1a w lIythe postanowlrza,dy, leoz zerwiemy ze 80
łl udzłeł16 upowatnlenla do POLOHU, II
le .. pnJa by zapewni6 niepodle"Jebwl, poniew"t uie dotrzywysłanIa nowej J.loty pod adre- (PAT)- adjo. Z Waszyn- 8'0.6 Polski, i :l:e Ame'mu " loLow ~t8~. Obecnie so=~,j::saltaJ~Cgeło~ił~ ;~r~:ir~ gtonu donoazą, że 8m - ryka' jest prz ciwn~ u •
. jetJ, 1efli cho,\ POkOJU to
1 Iłt \,J'
f
t'ć P l rykańakl departament znaniu rządu aowietów
mogq mlM, 1t-śłł 'ednIlR().o~płtltuJI\O się, ił ~ape';oieDłe za
e ~;rn :~~fer~~:i:·Jw Mfń: stanu !»'wlailczył, :te i .~dzialu
~onferen
celem ien ,jest !O!9fłCZtll e in warte w n"ole ul\du am ry sku at rała Bł~ osil\gnąć w Stany ZJednoozone uży- OJI londyńskiej nie we~~jł, to si, zawlod~ W kańsJtłego 8 ~łosi te ~tany oiągu 2~ godzin zgod42 gane. jll wszelk ich śr clków,imie.
zwi~~Jrn z po y',n.v m ~;,Bn8- Z1ednoezone b~dl\ pop~erlł;ły raJn" na punkty istotne tak
cz»m, dodał Lloyd Oeorgt"! POl8kfł aby utrzymać leI Dle- by motna bezpośrednio zatrzyr6łnlM tnJ~~!" gwarancJaml podległość j eało,ś~ terytor1al- mać kroki ni~przy,aoieI8kie.
.
.
~ ym&gan;vttil 'JrPl81 narńd 'l"y- n~. Jak 7Jllpe~nla}~ r~"d Sta- By konferenc1a ogłosiła w ott- HIRtOrJ3
bolsZ8"icklej~ Nievudlp,[łośc)
,:ef~akł m8jącyn:ll 001'1""116 04 n oOZ6kuJe na wyn.lkl roko- ło~ci sprawozdanie ze swojej
tp&Mwnyob htak6w Z8cz81>nveh wat\ w Miól!lku, za mm ust,a dyskUSJI
.
,.
NAUEN 12 sierpnia .>AT
Paryz, 1.1 SI.erpnla (PfT.>. Radjo. Według źródeł
~_:"słeluimf wartliiklłmł finrie- środki niezbf2dne dla dotny-'
•
\.raj,cymł zamiar znin<»ł6nł8 mania
uroozystel obietnicy
LONDY, 12 sierpnia. HlłV i\S. Dnenn1k ,_Temps na- niemieoklch o b e c n i e
iaJepodJegłć8oi narodów. Sytu- lluaymanla nie ł'{)dległo~(}i pol- (PAT.) Hav as. "rawdo- Wll\zul~e do o, wladcze(j Lloyd partie wszelkioh odcie ..
~j. jest powatn&. Europa ma slde).
podobnie Araasin i ,{a- George Ił, powlnd8, ~e ofenzy- lI1i 1111 Rosji zgodnie odpo powied~enul wAtkłe słowo Pa ryJ, 11 sierpnia (I AT.)- mieniewotrzymają upo wa bolszewioka n~ zos~ała rzucają pr~jekt autono
na ttee~ JJiepodległosci Polski Według . P.etit JourDłlP' rze- ważnienie pozostania w przygo~owana 'tV t1~h InIku mjl dla Ukrainy. Do nie.J je) lBtnienia w rZ'lsie, kiedy eZ(,Z'lawoy wojSkowi Którzy Londynie do środy aż tygodDlaoh, . któr,~ upłln~ły od dawna jeszoze bolsze1e-teno1a lJIltO'I~W ni~pod. rozpaity~aH syt ,a oj~ natron- rząd angielski bę~zie O~,ł\SU za.l~C1a KI,owa, Kampa- wicy zamierzali dać
. 6głyeb t II0W' ~ ~ na wat Ole pol o lO,. słlłm doszli mógł dowiedzle6 się o IlJ& ros,rJsk& przygotowana by' Uklłainle pwnego ro1l1e!SZI\ hUdowy paKoltt euro--- do wn o~ku, te wy'łt r zyloby rezultacie konferencji ła jul tławno, ~ mf\r~z wolek d:zaju niepodJegloś6.
PO~!Jkioh nr. Kij?'" mlał, w a- Obeonie stanęli na tym
"ejskjego. I.aden s narollów 150000 toł nie!za aoy wstrzy~ w Mh\sku ..
śme nil oe!u ~ledopuŚCl6 ~o .tano ..... lIlu nm jakim
konoentraoJi.woJsk l m~t.erJa. tał rząd oar.ki•
.łu, o czem 81t jut dowled~lano. O,beonle chodzi o to, czy
asvlTnował

1.",

otwiado2l'ć z Oał1\ 8zozerośoit\,
te to l1łł8kl.Die lesł bardzo
podejrzane.
_
' Waszyngłon, lt sierpnia _
(PAT) HIl.... Poseł polskI LubomtrBkl OŚWi!l110Zlł, i& Polaka .wrócl lit) do Stan6w
Z1ednoozoo)'oh z ~4daniem
niezwłocznej p~mooy w waloe
ptzeoiwJro Ro91i. Uczyni t" o

,1merykasojuczni zkąF I ki

s:e.

w_

Ukrainy niema.

ofenzJwJ

okola spraw.y poIskie!~
l'Iłu~y6 l On

krokom agresywnym
ze etrony Nif'mieo na wy padek, gdyby Niemcy usiłowały
zapobleo

Lwów

na

Jł!,

1mUJ'ard marek

0kWl'n~n01r Z'OłUI'DrZa

II
t' tll
II.
obszaru pol"'lkieLwów, 12 sierpnia (PAT) Na dzisiejszym posiedzeniu
go. ,,'l'empsM wyraża zadowoP'rllne1'1 usHowała ~antee etno~Af oznet. Ora- lenie z noty 8m~rykańs~.dej, R dr mie}skl.ej przYJElto wśr?d
!l Of łwi~. Francla nic. zachodnIe PoJsld 8" nie- która. oświa':ło'1,& SIfl za meza- oklasków wnIoselr udzielenIa
ty.kalne_
wjsło~ci!\ ł'oleki i nietykalno- kredytu w wysokości 1 mll. Wszelld zamaeh na nie lici, le1 gr nlO i odrzuo ideQ 1arda marek n/\ cele wyekwi ..

odebrać CI eó

konferencji europeJskiel uzna· powania żołnierzy z zastrze-,
tenlem te kwota ta ma być
utyta dla. armji oOhotniczej
•
rekrutuJącel s
na m. LWO'!łl.
woj n1, Il tern 8ame~ dałb,. R~,olucJa
U powatnione prezrdlUlll mIau ooarlił~ om liprllwlersonlm
Ii'&a do poozynleD1& potrz6n"tiar"n" n . 1ł zaJmo~ ..ł.r slQ p~r ' -) Mr~~zenia przeolwko
WIedeń, U 8ierpnJa (PAT) nych 7lll.kupów na ten cel.
ł-'rr)z, 11 "'~l'pltifł. II'AT) igfl1 wyt~ni~-lolJ1
{f"~o l) Niemcom wizellCloh środków, W.B.K. cytuje doniesienie Reu
.'l'*mJ',M ~ ~g,-: 1Uttłh ols!ci li sJł. " l'VI kI\. 1(~ !tC4ą ł"Q a- UJinanl0h 1& niezbędne.
tera te w Baku wybuchła re\)ył31". Jt.łuer
lolel!luą dla .1t6w będEle oc~nle, O'4'y l{o~j
wolucJa przeciwko bolszewi~\l'''n , 11. POlacy w.e~ jak ,owieOJca
łlrly~uaJe POJSJU
Nauen, 11 sler'pnia (PAT)- kom.
• trony Niemieo

byłbr pogwał-

08nlem D&l a:tn1ej!1l oh punk. nia n au bol/łzewików.
ó
trllktatu wersalski ego i
.t,,·orzy łb 1 niebezpiecz.ilstwo.

vmcII bolsz8vllCta.

..
!al9

....

'./

8 '-.

.,. .,' , '

,

P.P.S. do soc<!al:8t6~ włostich. z:lóc~o':~te:,J;~!~~~o:~~

; Wałcz, 12 SIerpnia (PAT ;Radio. Z Me,djolan~ ?-onoszą.
(polslra part]a sooJallstyczna
;wystosowała ~o dziennika o·
:dezw,~ telegrahczną kt6t~ stara SH~ pozyskać socjalistów
wJosldch dla sprawy polSkiej.
Wł~ski organ s?cjalistyozny
'PopIera te starama.

Powrót dele[aml Polanej,
PI"DID}·er Wltos w POZn~nl·U
u •
II

ne z Łotwy w ozasie wojny
,'ako to: materjały kolelowe,
okręty, własność państwa i
organizacji soojalnyc.-h, banków
archIwa, ,dokumenty i to d.
8) ROB)a w mielsce tych
przedmiotów mo~e dać kompesatt) w złocie, jako zaliczKQ
Ł~h,'.a otrzyma w ciągu 2-uch

We wtorek, dnia 10 b. m. o go~z.. 2 po poL' Z8Sn«2ła

ś.

w Bogu

t}).

fo~;I~~blf~r:!K!l!.acji. 4 mil4)

Łotwa wolna jest od od-

powied't.ialności ws~elkiej za
długi państwowe R(lSli.
6) Łotwa otrzymUle konce-

. Warszawa, 12 sier~nJa (PAT)
PrezyąJum Redy Ministrów
)kom.unlkuje. _Pan prezydent sle na eksdIotaclę 100000 dzie~iD1st~ów. W) t o s wY1ecbał BięcJn lasu.
Łotwa 1 Rosja po ratyflka, ,wczoral WIeczorem w towarz,.'s twie pana szeta sekeji Stu- cji traktatu POkOl!'wego zapZi,ńskiego do POEnania na 2 wrą tr8ktat haDdlowy i podejClmowy objazd.
mą stosunki dyplomatyczne i

przet,-azy

I.ł

85.

Wyprowa1~pnie drogich nam zwłok odb~dzłe Bi~ W' pj~tek. dn. 18
.
sIerpnia o Q.odz. li po pol z domu przy ul. Głównej nr. 28, róg Sienkiewicza,
na Sta.ry Cmentarz ewangieU('ki.

Stroska a

PołaCZBniB DncztowB l telR[rafi· !~~l~kl::;~óc~:o~~ znJ~!~j:~

tzne

Z Małopolska

wschodnIa. . siol'!Jnia.

zle· O Obrony O·

bee pracownik6w, 'Pe1niąoych
( Warszawa, 12 sierpnia PAT
•
' -ł
słu~bę czynną oohotnioz.ą w
. iW' urzqdach pocztowych poło•
~czyzny
wOJskU polsklem, oraZ wobec
tonych na wschód od liDH ko•
•
ich rodzin. następnie uchwalejowej Ław1.!czno, Kole, Stry"
liła rozporzt\dzenie w przedphodor6w, Lwów, Rawa Ruska
rynku. w poblitu Kośoioła. Ze- miocie ustanowienia krzy~a
i Bełteo przyłe,ćzeniem urz~.
b
•
brał Sle 5000 do 6000 tłum - waleczności, przyjęła rozpok1ów le~acych na te' liml
-::r~ze.wa~.ali okoliczni włościa- rze,dz~ni~ w przedmi()cie pobo.
Podo~as ostatnipgo nledziel- Dle l mIes.zcżańs~wo. Po wie- ru ro~zn.1885-1889 j rozporzll·
!wstrzymano d do odwołania
~rzyjm()Wanie, Wypł8t~ prze- ne~o świ~ta ~otnif~·r?:a 8 sie,r- cu WykupIono kIlkaset znacz- dzenie w sp1'8wie utworzenia
ikazów i wpłatę pocztOWQ) ka- pnIa ,r. b. Se,kc1a Propagan!Jy ~ów Czerwonego Krzy ta, ~u~Ą trybunAłu obrony państwa, a
~y oszcz~dn<JŚci, urz~dowy roz.wln~ł~ d.zrałalność oela~ u- Ilość wyd~wn,ctw SekCJI, a wreszcie rozporzą ·i zenie o u ..
:ruoh pakietowy j przesyłelC: śWIadomIeDla Bz~rokjch mas ta~M . zaplsano na pożycz~~ tracie obywatelstwa z powodu
wartośeiowych, oraz prywat .. p~bllcl'mości obeonej sylua- około 50,roo mk. Ta o~tatDla niewypelnienia obowiąZkU słu
Jlych przesyłek poleconych. 0.11 politycznei Pań~twa Pol.. sur08, ,sama przez się me w.y. żby wtliskowe i •
J'rywatny ruoh pakietowy ł skiego. Po defiladzie woisko- ~o~a" lest b~rdz? znaczną, 1~• •
wuesyłek wartościowyoh j'ako skowei do zebranych prz-y ul. sh 81~ zwazy, ,It. poprzed.Dlo
KorespondenCJa leńców.
jtet prywatny ruch telegr's'llcz. P~otrkowskiei tłumów, w lkz- Kcał~ . sub~krIP~.1ł\ łPO~VCZ~l,W
Ministerjum poczt · telegrallV i telefonicznv 'miAdzymia- b1e oko.ło gO,OOO OSÓb wygło' tU nt1e _me o leg a WU Zle- fów zawiadomiło urz:dy pocz" , '"
.,
.,
h
s UW'"VSlf2CY ··ł b
.stowy w tych u~z~dach
został szono w pl~ClU mIeJscac prze. t
towe telegraficzne '"że koresI
'wstrzvmańy. Obrót przesyłek ~9WY Z balkonów i autom o- Kit l e", zati • urmIS '·z ,~~ 'Pondencja od i do' ieńoów wolif1tnwych zvrykiych oraz u- bIlów.
•.
I na, p.
; epa, . przema,!la ~ jennych wolna iest od wszelr~t1owych poleconych, jako Przed ko§clołam1 po ukoń- pp. M~y-Ma ewskl, ~otynla l kiel opłaty, .jeśli nanie1 znajtez ruch telegraficzny i tele- cz~nyc~ Dabot~ństwach wszQ- Jred Ele~16r ~i Ło~z]~ oraz re· duje sjo pjecz~ó dowództwa
foniozny urzędowy utrzymuje d~Ie zaJmprowlzowano zebra- en i or ows II u na.
obozu·.
si~ w tych urz~dłloh nadaL
n,l8,.na któryoh. ~ówoy wyra..
Ze Stow. Nauczycleli.
O d·
.
ZIŚCle zobrazowalI słuchaczom . N
. l t
P l k- h
r ynansl na front.
[J{ał'1lj
}tryt
ł ~ . k ,.
auc?'yoJe s wo o S 1 C
~Ii'l\~l
iO flC
lroni~~~~~ść Pzob~d~~~~a i ~~~ol Szkół Powszechnych, zebrane , ł Jak nas inform,uk~' ministew
-Londyn llsierpnia(PAT.)- ~enia d'ucha ofiarnoś"i ObYW"'- na Walne m Zgromadzeniu W lk,um spradw łW~JS owychf na·
'··
'
'"
..- d 11 b m
blł
'. l
aza o o &s anie na
ront
avaB.
W ~zb~e gmm przy- telskiei. Na przemówieniach !l'
..' w. o ozu WIe - WBZ stkich ord nansówoficer;lI
iWódca partll l\be~alnel Z8py· tyeh było obecnyoh około 20 lne~o ~Dlebezpleczeństwa, w k·t kM
hY
W
tywał ' rząd czy prawdziwą t si c osób
jakIem znajdUje się 01ezy~na s lC.' ' ryc w sRIl.l e1 aro:
!j est depesźa donosząca, ~e ,y O~g~dz. 4-~j odbyły si~ na wzYw.a wszystk}oh tych . kol~- ezaWIe lest poka~na liczba.
tFrancla uznaje rząd generała Górnym R nku na 'Bałutaoh gów l, ~oletankl, .któr~y me
~rangla 1 czy Francja za.wia- i na Plac: W~]nośei wiece wBt~pllt do A~m.,i, by przerNasi bracia z za oceanu.
;ilamHa o swem stanowisku które śOfą. ęłv mnie) wi~ceJ wah. ~atyohmlast ~ywc~asy,
Nowy Jork, 12 sierpnia PAT
lAnglj~. OdpowiadaJllc n~ to H'S 000 OBÓr. Wreszcie o dż. wróCIlI. na stł?-no.,,!ls~a l w
iPytanie Lloyd George ośwIad- 7 ~ierz weterani 68 roru w mIar~ sIł ,POŚWIE2Clh s!~ pracy Pohu~y amerykańscy zwołują
:Cza że wyczytał t~ wiadomość
d " G
d Ż ł' k·' społecznej o charaIderze wOJ- miting~ w 100 miiistach Stadziennikach lecz te nie 0- ogro z~e ospt>:v: o Dlers le1 skowym,
zapisu1ąO się do nów Zjednoczonych celem wy·
~rzymał w te1' sprawie tadne- ;organ~zfw8h ::c,. :t;Ja Jd~~ Straty Obywatelsld.ej, Związku de~egoww~r deputacji do pr~~o -urz~dowego oświadczenJa• .!s~ańocó~r ~r;;il~ t:~~~er~zo'ło- Str7.el.eckiego i. do wsp?łpra,cy :~r:~:; dl~ sp:l~kiw sprawie
Fakt, te urząd spraw zagra- wi mężowie wszystkich
_ .w UnIwersvteCIe. ZołmersklID
.
ni~znyoh nie otrzymał tadnej tniejs7.ych stronniotw lol~;. garnzonu ŁódzkIego.
Z Sekcji Transportu Rannych.
wIado~ości Lloyd George :as. cznych. Wreszcie wieczorem
Dzień znaczka.
D
~wa~ył następnie, te na ostat- na placu przed kanllc~ św.
ziś, 'W piątek o godz. 5'e)
~~ej konferene.}i z Millerandem WojOiecha przy ul. R~go~skje1 KomItet Mate~ chrzest?yoh po pot. w lokalu 'l'ow. śpiew.
Jlle było mow~ o uznaJ:llu rzą- odbył 8i~ ",ieo, w którym podaje do publ,10Znej wIado" im. Monlus:liki (Szkolna 23)
~u Wrangla me tylko, że sta- wzj~ło udział około 2,000 osób. moś?i, ~e w dnIU 1,5 b.. ID ••t .., odbędzie się zebranie Sekcli
!łlowiBj{Q.
!ljal~te
przez rZjd
Oprócz ".ebrań pod gołem w DledzJelQ od,będzle Sl~ ,dZIeń Transportu Rannyoh i Chorych
t
k
b
,.
k" ł
... ł '
P 1 k'
T
,.ranous l wo eo gen. Wrang a niebem w 14 dnach po br e- znaoz a na rrecz r.O n 'erzy, :c.O Dlerzy przy o s lem owo
:n1~ jest identyczne ze stano. gi zap~łnfonych pu: .licznoś~ wychod~ących na fron~:. Ozerwonego KrzyŻl1. .
wIsIdem 1akie dllją rząd an. wygłoszono kill k t·
ą. Dzelntca I Szosa PabJsmoka Osoby, które zgłoslły swó'
~ gielskl' Fr ne!
'd
{R ro me prze- (Macier'~ Rokf . ka)
'
współudział proszone S" o
.
•
Il Ja ZAmIerza po • mówienia (ogółem około 40)
, n_
• •
•
"%
~rzymywfl6 gen. Wrangla. An- Nie ~8pomniano tak~e o
D:liJelO1Ca II - Plotllrowska przybycu;;.
:glja uczyniłaby to samo na wincjL Przewa~nle siłami Ps e- M 8~1 (~ala )adaln~ Geyera)
Szwalnie bielizny.
(wypadek gdyby ni~ zahes kCli Pro a "nd zwołano sze.
DZlelDl~a
III
-~lOtr.kowB/{a
,l,'
I
P g.. Y
'u 1"7 (bIuro komJtetu "h
(-) O]"czyzna w potrzebl'e l
pewne , e~en t ~a l nOi:!Cl o które' rag zebrań. W Kutnowsldem J~g v
_
v
rze~~przedn1o. mIDl,ster wsporu- odbyły si~ 4 wiece w Łaskiem . stny~h ~atek centrala).
KaMy obywatel składa swą
~Ia~ w I~ble ~mlD w ~atdym 6, w Sieradzkiem' 4.
DZIelmca lV. :- Prz~)azd 16 pracfl w ofierze, młodzi idl\
d
(sldep W JaD1:.o~ewskle1)
na tront" starsi zapl·SUIJI· elA w
r, uOZle sprzymIer"eń"y
"
" v Dle
Y8Ogólem zmobilizowano mu..
D ' I .' V P'
.1 k
~ ."
putowa!l uznanie rządu gen. wców 40 w tem niemal wszy~le,Dlca
lotrkows a 4, szeregi straty obywatelskiej.
Wrangla.
l h ' , .'
.
(kwlaClarnia)
Z pośród wielkiej liczby kQ,
eŁk c wybItnIeJszych dZIała"
Dzielnica VI ul. Brzezińska biet zaledwie oząstka z8)mule
czy społecznych łódzkich.
(plebanja - Ksiąznica).
si~ tołnierzem.
.
.
_
Dzielnica VII Gdańska 45
Komitet Obrony Państwa,
b Paryż, 11 sIerpma. PAT. We wtorek, d. 10 b. m., u. (Dmga szkoła handlowa).
chcąo przyjść z pomocą szpiIl\\adj~. T1'8ktat POk?lowy z rządzono staraniem S El k c l i
Biura otwarte bf2dą w Bobo· talom i arm;j, urządza szwal~urcJą został po~plsany 'W wIece luq.owe: w Soloy pow. tę od 7 - 9 wieczór i w nie. nie bielizny oraz rozdaje chE}ł-'evr~s w obecnośoI prezyden- ł~czyckiego, Wartkowioaoh po· dzieJE} od 8 rano.
tnym szycie do domu. Zwra~a mlDistróv.v IJIIJeran,da przez wiatu tureckiego oraz w KutKomitet chrzestnych małek ca się przeto 2i gorąoym apa~eh~omocmków, Tur,?J1.
nie, korzystając z uroozystoś .. prosi wszystkich, sympatyzu- leJU do miesz.kanelt Łodzi, o
Llbawa, 12 sIerpm8 (PAT.) oi odpustowyoh świ~tego Wa- jąoych li naszemi celami, do współudział w szyoiu lliehzny.
!fł-ad,]o. DZISiaJ o, godz. 12 m. wrzyńca.
tlumnego zapisywania siQ na Od osób, Ilt~reby brały ma~5 został pOdplSIlDy traktat
W pierwszych dwu mle1sco. pary do puszek.
ter/ał do szycia w dt/mu. z
pokOJOWy łotewsko - ~osyjSki. woścHich. przemawjali: dyr.
łatwo zrozumiałych powodów
l'IaJwatDlejsze warunkI są:
Czeraszkiewicz j p. Klimek z
Uchwały Rady Obrony.
b~dl\ wymagane zaświadcza"
: .1) R~sl a uznale ,s~werennl'ł Retkini. Wiece te zgromadziWarszawa, 11 sierpnia PAT nia zwiąZkÓW, stowarzyszeń.
~l~zawlsłość repubhkJ lote~- ły łąoznie około 6000; zebraPrezyd}um Rady ministrów lub te~ Osobistośoi. zn~D1 Jh
,s~lel, oba państwa zrzeka.]~ ni włościa.nie z zaillteresowa- komunikuje:
w mieście. OdO by oh/)tne ze~
llę, praw do odszJ<odo~aDła biem słuchali wyłuszozeń móH,ada O,brony Państwa na ~hoą si~,zgłaszać po wez&l~ie
~o,enneg,o i dołożą staran, by wców. a po przemÓWIeniach pOEuedzenlU W dniu 11 sierp- 1Dtocm~cJe do magazynu fIrwzalem!lle pomóJz sobIe prlo, cl1ęt~ie składali ofiary na rzecz nia pr2;yjęła między innemi my "t>IDger" Pjotrkowska S6,
napraWIe tego. co WOlna ZB." armh.
rozporządZienie w przedmiocie od 9·e, rano do l-ej 1 od 3-el
~zc~:dl\.
W Kutnie wiec ClIdbył Bi~ na zobowiazab praCOdawców wo· do 7.ej po połudnIu.

Sakcja. Propalrandy'

°

a EntcntJ b WranI·
[a

ł

w

,

;0-

Nawa traktaty.

Ze

8treą

obywatelaklej.

(-) Komenda straty obywatelskiel podaje do w-iadom06ci, te biuro z aci ąg ow e S.
O. przy ul. Aleksandrowskiei
Nr. 01, zostało przeniesione do lOKalu przy ul. Zgierskiej pod'
Nr. 8, welście z .Plaou Kościel~
nego.
Bi ura zaciągowe S O. są
czynne od 9 (10 1 i od 3 do 7
wfecz. Oględziny lekars lde J UŻ
zarejestrowanych ochotni!ców
odb.vwaJ~ sill codZIennie od g
do 11 i od 8 do O po poł.
Kto w wo1sku nie słu~v
:niechaj natychmiast zapisze
się do S. O. i spełni swój
świ~ty obowiązek .

Z ml·asta I OI"'1\ O'·IC.
A

z Rady Rlle -sklej
j

•

N adzwyoza1ne posiedzenie .
Rady Mie.1skle) odb~dzie się
d 'ś
. t k d I 18 b
Zl
w pl 1\ ,e , n a
,. ~
o . godz. ?'eJ .po poło w sledzl
ble radzlecklej.
Porządek ,dzIenny:
I. W nio~kl;
•
A) M~glstratu w sprawIe. ~po~atema pracowników mleJSklCh.
.
'
~) Prezydl~m Rady Mlej.
skIe.l w sprawle quorum.
II, Wybór lc~/onlra Mflgi stratu (na miejsce ła.wnika
Klocmana).
Budżet m. Łodzi.
(x) Opracowany przez ma
gistrat budzet na rok 1920-21

ł

~~~~:~gUj~k~ :!8,~~la,~:6~ w\v

Bumie tej zna;duie Sl~ budżet
wydzi"łu Zapl'owlantowania m.
286,907.000 i Komitetu r02ldzia·
•
lu ohleba i mąki w sumie mk.

197,292,000,

U5R_ _RIIlI\:I!IID--_ea_'''WP

......

CEDUŁA NlE1JRZĘDOWA

• Ol e Idy t,6d
_ zk·lej ,
Z dma ll.sierpma 1920 roku.
Ci proo. LlstyZast.
m. Łodzi.
202-206
ł l pół proc. LIsty Zast.
m. Łodzi I
185-196
6 proc. obllgaoje
m. Łodzi
78,80
Tendenc)a dla L1st6w 5
proo m. Łodzi zwytkowa.
OIelda towarowa w
rrz~dza bawełniana
n .24 poJed.

oM

Łodzi.
400 400

32-2

500

Przędza czesankowa
oM 6612 AB

o .łf

1567
lia kilo

l AltY.

Zamiast kwiatów na trumn,
l. p. Eugenji SzoslandoweJr
n .a t~ecz Komitetu plebiscyto.
wego Składają:
Stefek Groszkow~ki 100 Ulk.
We. Qrosak:ows~v
100 mk.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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DRUKARłłl::

DMIKaSTRACJA

~

I

WCeny kajetó~ szk~~nych
m
znacznie znlzone.1
~

umożliwienia

~

Celem
mi przygotowania odpowiednich zapasów, upraszam Zarządy Kooperatyw Wsp6ł'i11J dzielczych i Sarnqpomocy s.:kolnych oraz Organizacji #ił
~$l opiekujących się młodzIeżą szkolną o wcześniejsze za· M-1
komunikowanie mi swych zapotrzebowań z wyszcze- lfi1:!I

m
I
m

gólnieniem linjatA.

J. OS~HO-W-SKI

Skład pap1eru I maler)ałów PIsm
, len. Drukarn1a.1D1rolJga lOlUla

lYl

~'~~W!~i!i~~~~~~~.f;;~

Nr.• 7, drugIe podworze.

Piołrlf.owska

2-8

cborob;r cbirurgiezne
UIIZU g" rdła i nosa
choroby oczu
cnoroby wewn~trzDe
chor. skórne! wener.
Moroby kobiece
cb or. V/eV/T1ęlnne 1 dziecione (płnc j serc)
choroby kobleee
cłJoroby cbirur.1 kobiece
cher. !Skórne I V/eDer
cboroby nerV/owe

2-8

choroby oczu

3-4

ehor

9-10
.9-10
10-11

h-l:!

11-12

~-1

, 1"1',

;11,2 11,
~- 8

wewnętrz. i

dr. Goldbepg
dr. Garliń_ki
dr. Magdzicki
dr. Dutkiewicz
dr. Ługowski

codzfen.

•.
•
•
•
•
pon.środ.
l pl~tek

dr.Ksaw.Jasińskl

dr. ArtyfikiewiDZ
dr.. Skusiewicz
dr. Mitłelstaec'lt
dr. Michaleki

codzien.
prócz śro
dr 1 sQb.

dzieoln

dr. Jokiel

cod~jeń

próez świąt
Porada 20 mk. Opera.e)łll opattunki wszelkiego rodllaju -

UWAGAI 1) Lecznica otwarta

*

Ogłusza

••••
•••
•
••
: Xazimierz Roszak :
. ..

et

fóDź, Dzielna nr..1 tel.Z3-łł •
Zak ład Oohozno - Chi- •
rUT"'Czny..

•
••.

Z

SY RUPTURO •
WE, cale SKU_ "

•
•

.
od nmow"7

.

.~

.. ".. ..

~eob!;tt~a1n.e

korzyści
---------------------------------------- dawiekie
,~\". --------------~
eksploatacja sensacyjnego WYNA ...
I!Jągtl !>

usawa w

KREM

dnl

, I,Nukana"
1) n'e iI'=~m' bles!:trslf-pasladelllc 111010. med.
2) nie oblaple się pO c1e!e- nie EewJ••• caęllc
3) ~tl!'.. c!t _cII'aela sl~ całko_I de W s.kCll''f.
4) lellq§h:e.ytne paslada miły aepadl.
WyrÓb apteKt J. WElLO()~HaU.
War,u.a

aklad na

Furmat1ska 1 9 - -

Ł6dz,

-

--

LnbczyrtskJ.
LatomIerska 21.
r. W, U. Z. Ł6d1.

!Z13. 1920
',J

KUPUJE
płae~

Dajlepsze ceny.
za złot... srebro,
BRYLAfI. TY. garde
ro[ ę, biehznę. kapy
plu~.,:owe, orez azale ca:arne. Proszę się
przekouaó,

L. hllLlC H

m 13.

W

Z8.0hodDla 8

poprzecUlIl oUCyoa. l p

LAZKU, który uczyni kompletny
wrót w świecie.

potrzebny

61nik

WS

wielkim

Z

prze-

kapitałem.

pierwszorzędny!

Interes

Ryzyko wyklu'czone.
Oferty z podaniem posiad. kapitału pod
.. Nowa Era- do administracji "Kur. Łódz . ·

fi
fi

28 '.
28"

"Dla konkurentów
Dom Gorniczy"
"9
i fabrykantów naj
JJ

lepszy organ dla ogłoszeń.
Zeszyty próbne wysyłamy ,za nad&
słaniem 2 mk.
Adres zamówień: Pozqalli ul. Wielka te
ggs

lukarz· Dentysta' Kupuitt·
j

J.

brylaiiOi

llY

TOmaSlBwsta,

złoto

\l11~~o\łl~~a

11 Il~

Ił

atare srebro
perły, futra. st.r4
zęby i garderob.,
PIOItrkowalla nr. 9.
lewa oflc]na li P.

Ił\lf\

P. Kohn.

I GUMOWE,Bou-

gles oryginalne z fabrykt
.H. Vergne tS G. Bonisse- •
ren" i PONCZOCHY gumowe •

fi

PrzE[lad Wł~kn18tJ

PA-

•
..

Drogerzysta

łJ

Piłr!l~a

•
RZAłłE

pr zynosl abonowanie poniżej wymfenloi
nych w całej Polsce znanych 1 jedynyel
pism fachowych.

TJ[OdlllK KUpi oc prenumerata kwart. 28 mI

Komunjkujemy, iz śledzie wędzone
hurtowo i detaiicznie od mk. 1.- do
mk. 2.50 fen,. za sztukę; sprzeda,ie skład
żywnośc.iowy Wydziału Zaprowiantowania
Miasta, Jerzego 8.
'
MAGISTRAT.

m-W-=

~Wl8f~b l swęGunl8 Skór .'

~~. K~~COID l ~rzeID~~towCOID

.,
je.

--u••

nadeszły:

dr. Osiecki

,

ta

CNi@i

~~~

Wielkie korzyści

stolarski

gruntowllle obznajmiony z maszynami stolar:,kiemi, kalkullł'OJą i rysunl<ami potrzebny zaraz do prowa IZt:nia meohanicznej
stolar!1i budoWlane).
Zyt';!orys, o lpis dowodów i warunki
nadsyłać do "KurJera ŁódzkL-ego" pod "Samodzielny".

et

LECZNICA LEKARZY SPECJALISTOW
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,

aisie

KI

Ł6di, plotr~?wska 55 Telefon 354.

I..

37. TE.L. Nr. 229.

~

~~~~~~~

~

ZA

IIpuię

uL Andrze.)a 11.
Choroby sk6rne I lIJene
ryc%oe Il:odzłuy

przyJę.

11 I od 5 do 7
pół p.p. P anie 6-6
1920 r. W U. Z. Łódt
Od 9 -

Dr

e

OUtKIBWIGI

Ordynator Szpitala
MieJSkiego dla 'chorób skórnych i wenerycznyoh.·
uł.Piotrkowska 50
~d 9- 11 l od ł-7pd
12 1920 r. W. U. Z, Lód!

Bll~t~

Brylanty
etal"e złoto,

.rebrol,

djamenły, perły.at.
re zęby orali ga.-de'
rOb, . Płacę ua,leps2l1P
eeny. Proszę sIę prze

konad.

7 Konsta ntynowska 'I
Z. .mch, prawa otl
oyna t

płę\ro.

SprzedamOk!l~lj ~

me git
bln.t, sypialnIe, stołow,
nlę i kuohnię. dwa pl~1t
ue lustra oraz ró~ne po
jedynozCl meble. biurka
1 rtoł1 biurowe. PIotr (
kowsKa 44, .tron t. pier..'

Dr. Bron
Peltyo
wilia

Slo.ackl

Sloe piętro.

BB51.;. . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . .. .

Ogłoszenia

Drobne

Kupno i sprzsid
meJ
AAAI :KuPUJę
błe, Oywa-

uy , garderob~, lutra, bie·

do.

liznę, różoe sprz~\y '
mowe płacę
najjep ej
Cbr~an()wlc&
WÓlczań·

,ka 4:1 m. 6.

Ubrania

.,skle od 1250 marek
dziecInne od 2CO paltka
ohłoplęce ł panledekie
od 4:l3. ubranIa f.8 silucznej tkaniny 60, ' obu.
wIe kurtkI. spodnia ko"zule. kalesony łówaty
łokaloV/e
naj taniej pO
leca chneściJ8Iall:a slda
' dnica to"".rowa pod tIrW\ .. Jarmark Łódz
ki Plotrkowl!ll4:& 4.4 ln..
piętro front.

Domy•

1II\itŚó ' l

A• A•

Zagubione
dokumenty

Taulel 'lit
wlzędzle.

€lo

8przeaa-

nia. Wlade-

Baja 16 Woi'1!ld:

A
A'

lIonow) IJlrradzłol'lG pori·
tel Z"\\VI.raj~ey p8s!lporłi
ftl,em 1eelcl Wll1&oy w 80
snoweu, akt ślubny Ila.
ŚWia'lCZienie
polloyJne,
urodłenla la
,a,J1l.cl~ jtń_ fJru38ł
lłllc. , Bruni.lc a ~b.

.":adeefwo

""~'11l Jia pa
Dupo,t rolyJskl wy-

1I1ch towaró1łłOlCeJowy,1l

'.n~

Łod

(Ilirt"'Je~o

"'.id tli. La\Omleufla
ar. Ji, z!.ld 'pallpQl't

(Wld ....u)

40 m. JO. Kooperaty.o.
t IpÓłkOm roI8illl," raht,
r żne spr.:edam, PIotrW8ka 108 Prujdaleold

e le

\'I'

IIo.oI.rou."I.1r

Pl'zybląkal ,.afj~:

,1'Mc

.i,

$k.

ł4.

11

dowód

.I.l~.H

Zl!uilll

i.

L.'J~CllII.OW.

zlla,

Zj:ł.r ,'

· 161łt-Klllh'ka.

raDels~.j[

F kOWllkl

franot5".

I:~blł

"orL.

fal zAwieraj/łey pltJzport
ftlerulectd wydany w ~"'
AlekSlIDdrÓw. poZwolłllle
Jla fllljt ... nr. 90'72 or...
.' koatrall:t III. "QlolA1aBI,
r

JIlgubił

liubU

Wod-

kstą
zwolnlen~(.I. od

na 15 a:gllbU

~eazkę

w\)lsJ a wydana
li ;'"' ./',...,i1.1

iii

P. K.

t~lin . nll ł'Ja<.!;jHI.~w"Ka. lIa
f!łi1 ga!)Ha paszpod nie·

F

I. . , . " ' • l..o1ll

"'t~m! ....tca
tarto "ł!!;low~

. Henryk Kramp,

ttlleekl wydany w ŁodzI.
Lft1zer {;edeNaUIII za~oblł ""!121pod ole.
ranOiSZ$k: Marloev.>ti:
miel!,ki wyd"n" w l.<l'id
'-Ig&blł paszport n!e- L", 1080 W a.K~ IIli ó llOlia
mleeltl wydan1 w· Lod/J. ,
I'!IIZpOrL nlemlee!l:{
k8l'tę powołania oraz, bl , wynllny w f .nrl~j..
'
Jet wo/net Jazdy I!I st. i!tdiujll!CII u.r\JtJz~Juuer

••
,anetat:elt P'rZ1&1Iak
"1"',. ,-.j
P
ogonem
pAszport ro·
~lilaWi(l PalJPtl!leWlc4.l,.U
Koamal1
21
tiJdl.llT • Boli.

C7 aPll7.

jlrz1814;\1M
fł~le

ł polakl

ron Pltel ZlI:ublł pa· . .., paszport rosyjski
szport nieillleckl fa"yd!loy w R~1oVle.
milijny \\ly1any w Lod~l
F&.J)!8 .Nalm,.n l.gublla
palłl'port lltemt.cl:l
leklllntłrowi
Splrr.,.,y!łaoy w ŁOdzi.
tłoweltlema (Spiry-

billi

R 6zne.

D gubi

ceobisty wydan, VI Lo..
iI~1 OTU 1r~.J'I() '''/ldow1\
. *"bI~ C/UI"y

berta

Resztki i od li'ztukt rót.

awid RaehnollJicz lii-

'.TI.kl

wie.

.. .• Sreloja 6, zgublłl"le~ "~es\racyJal, pO
boro,", .11.

-iiIIIfAl-I-C!r;;";.;"',-w~e-lc-w-!ln-za"'·
. ' . lUbił l'&.~port nIe
.'efl!< \ "''frj~g~ w f 001",
łiIrc>tJIvr<1..... JlII,,,,r
.::>"'"
Pi.pł'Nvra S IltJltll

.'.

ktlł\lłullt

as n."

Ielalm",J-

tll1811 tlił

• elO ••

~,aler.Nule ,ll l:Iol,1ll.r~

.... !Cnblt p8UpOrt ni.
.i~l ."...., \I l"odal

M

".

arlI Keslonberg skra
dz)ono pagzp ' d nIe

mlecki, wydany w

Lo-

d."f.

Jt:esa

z~u.l)lła

A' nerk

r

paszport niemIeck.i,
tvydanv vi DaMu,
o....ura ZUllerman zgaolła

. . paszport. nlemLeClcl

wydaoy w gm.
.iedlecldej.

s
p.

Łyźów i1

z,mOll 80larJ l5!ubU
paszpor\ lllemlvold

wydany w l.oilz1.

-

~"u.eiJ.1 J.Ct!l1 ~/Jlt)r :61.\.

..

guoił . paszport

ol ••
.!seKi familij!!y . w'yda·

-

lJy w

Loch,1.

C.me ~lIb.rmaD

'W ŁodzI..

5tamslaw
zgubił

tlOltGtollrsltf

pas.port

Celmerowl
W :Cdlslaw
ski, uql'iowalra 14

-

~;.(jbił Jl'.1l't') węglowIl,

ROl'lenberg n,
W Olfw 1891
r _ IIgnbU

n!~t.etkę

a~~ r'Je.tr&'~J~

".m&M8W.'{'ł '

tDII

at ( 11\11.
~ łaSIIł'" 1:r0i4 .,ultlf

... dorid OS8tłlsty !tO'
]elowy Znalazca zeehce
wrzuoid do akr%j'Ald PQ-

.

, ••1GW.J

.

1'0'"

5yjski wydany w wrndawie.
~t!lnu.taw WIJlJoqJl.sld z<Jllblł portfel za
wielaJąey 320 roJe. oru
karlę reJestraoyJl1ą.
_

\li!a. Ul.nlilta w ł'Ola!iOIU:U
Młyllat"dU M agu,a

..

.gu'1

. . bU 160 mlc. I pa~z.
port n lem.! eokt "yd.t.n!"

odroczon ł "

wydau., . prli'. to>. K. tf.

1r3uiJ1skl. a;;.
po łel!f
wroauJ l ~m. GOrki O"

Z ~ nit ,",saport
7~llIaut

raz k.arLę rejutrooiJOIb
fONynte' j .
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