.Nt 269.
CENI\ PfU~łłUHERAT1
l.odd mJesłtl:Slł1e mk. 40,- ~ .
aie mJe, t2tl,....„, dla robotników mie-.
sięcme mk. s2.-.
Za 6dne1zenh~ do dom~ dopłł.ca ~
mieSię~r;nie

CENY OOŁOSZEN:
llłeiacowe.

DrobMel 40 fen.
mk. 4.-. Dla

kwart.a':nl>! mk,

· .2·..m'Arkl.

k~ty

I

•

., ,

~-t '' otwarty oa go~' '
cło .4 i od godziny 6 do f ~
~. ~

-

nekr•logi mk.

11odrlfty e do 6 popołudB!u.

"·

t~ dtotey od %amieiscowyctt: .
Za terminowy druk ogłoszeft, komn~
nlkat6w i ofiar edmfnlstratjo nie'

Numer pojedyficzy ·2 marki

~ik 'l.dministracjf.~lzyJmuJe -~

·-

ł-,-.

ZaęrRnłc11:ne.

R~pkdP redakcja ·bfe """"'"

·

a,-:

w tekscie mk,10,-,za tekstem mk. 61.-J.

/~Cl. ~ .~

~edakcJa I

"

Zwynx~gM.mk. a.-,drobne IS& fet!
nade'1'ł!!lfll• przed tekstem mk,

.ROK D"W'U DZIESTY PIER "WSZY.

·) ;:;:•·oc

,...._.._

mk. 3,50 za wiersz.

ZemleJsoowe,

R'eaa&tót- ·~nłeresan* ·~
_godzmy_,3 do ł popołu~!llrl
-~1'

Wyraz, naf"'

pracv 90 fen. zo
!)Ued tekstem mk. 7, ..... w t e1<!eif!
mk. 13. - po teksaie mk. 4.- za wlersi
petitowr fednotamowy (str. 5 tamów.)
łlekl"'o~ogil mk. 2.50 za wiersz pe ·
titowy (J\rona & fam6w). Komunl.t.

186,~ {

Zc'granic:łł ;Jałęanie maref( il/:.•a1Ml;'r. -;;;.;dpo:ą~

~

%&

p()szutcującyeł\
Wytllt• N•d e • ł•n•

mnłei

mk. ~. - ,

~a .prowłncfl miesięanre ~ 45•.-;

,

.

%Wy~2aJne1 mk- 2..110 za wł~z '"'
fitowy jednołamow1 (str, 7 łamd'"

odpowi1.1da.

admlnlstracia Zachodnia_37, skrz,nka pocztowa 132a
·.,. . . 1=111a-,'.admlnistrac11 Piotrkowska 123.

I

Telel~~n

221.

Na tasadzie ue,Jt~ał'$J•zdtt~.zwjĄzku Prasy Prowinc ·oi;ah:&J, wszystkie komunikaty lnstytuoji prywatnych I społea2nyoh
-

·

·: ·

·. '· · „

rI· eę.t~~„ J?olsł{i

, -. Dzielno I • . r ~,_:·>.
Pod DJ-T~kcfti Al. Z••'Ł'łfs"'owioza .;t „

podlegają opłacie.

·,

I

•

'

Sobota 2 X po pot. o g. 4 po ceocol1
na1nltu. V widowisko dla młodz1et.y

Wleo11. o g, 8 V widowisko Indowe
po ceoaob nitjnltszyolt

tTram: Mrnci. w St

1 obsa,33.t,t, ~ pro!. TI!lp. J. 5zaninwslti

;,Vł yzwolenie"

.,Papierowy kochanek"

Wyspl111\sk!1.> <lo.

w

Nled?.1"'!!- 3 X ..- tt;.
minim

nr

1~.,.

p1>t po oanaeh

pnr att!Ji< t}.-~mat.yczny:

Słońce

i satyra w

Panu Jowialskim

.· . 1to~ja mu~i zawrzeć pof\ój.
nAUEn, 1 pafdzięrnika. (PAT.). Radjo. Według dzienników l'C'.>syjskich centralny komitet bols.2ewicki uchwalił ·
gdyi Rosja ie jest w stanie prowadzit dalej kampanjł

wl41kszośclą dwie-trzecich głosów zawrzet pokój z Polską,

przeciw Polsce.

Prasa rosyjska stoi na tem sametn stanowilsku.

k
·
ry·
.
asy
g
.
Bry ad be S a
J•

znowu. jak: szeregi pop:rzadnio w~zł6w

przybyłyoh

„sybiraków",

łąc~nośoi

~a Pol~k~ ł Łótwą.

pomi~dzy st!\ną si~

Nic tak. nie wiq~e Judzi, 1ak
kadry do st.worzenia przy nfo11
ł nowej - a równie bohater· WHPólna niedola!
To tet oddzlał.r polskie i
skiej - Brygady Syberyjskiej.
,
I nRsiępnie uroczystość, na oddziały łotewskJe, zmuszone
., ·I", ·
. ~ :„·, „
" ·
.
•
Mnie1 więcej dwa tjghdnie dzfał j. Bi~Śład~oki'::,. którz któr4 d:8ne _by~o patrzeć Gd~ń- wsp~lnie wałczyć. z przt; ciW•
temu (19 wrzet§nta) , })isallśmy przed wami p b lid kr 1~ skowJ, stał.a E!l~ po~~de~ , do nośctami losu, odo~wa.tące. ra1
6 1śJe1szyl'b r. em JłOdrót długą ł uc1ą~hwą,
ic' dzieln~j. Syberyjrdiłej Bry~' li.ie !.&Znali ~~1ulone:o . :p~~ zad7.ieri(r'n ę<'lt8
gadzie p1eepoty! ~t6r.a -Jeur ezynku~ leci pos:i:łi w bó,j; aby
w~~opomneJ o~wał1 fzdobyła ratow~ó kraJ pned w.rogiem.
M>b1e " ostatmeh walkae:h ·.o . Nie Wt\,ęfe, te i wy wstąpicie

Warszaw~9 a w~ławił~ , s1~
siozeg~l.n1t1 w. bitwie pod Cho„
t~lam~ Daliśmf W~edy ~ÓW~
tnet op1s, jak di1eln1 tołn1erze
· te.j brygady przyjmują delegatów Łodzi i I(alieza, przy.

~ ieb ślady, albowiem wojna
Jeszoze nie . ]est s1roń6zona.
Dlat&ga na npamł~tnienie ozy-

fil•(tn

•.

nów waszych bryg1tda wasza

b1jdzJ9 nosić po

wsze ozas;v

·

nape-wno tym czin•
nlkhim, Jttóry zblity barazo

obR państwa.
A s;:czere. przJiatfl i s0Jus1
ścisły Łotwy z P~lską są nad;

wyraz pożąd&J!a 1 moi;~ zarówno dla sąs1a<l 6w-! 1ak ~ dJa
n3:s korzyści przynieść mepom1 erne.

Sapieha -o sytuaeii.

nazwe „Brygady Syberytskiej", Bofiszewicy unlemożliwlają zawarcie pokoju. Polska a Wrangel.
Sprawa polsko-litewska. Polska a „mała ententa".
WO!l\O,YCh dla nich na ·' front na którei eze~ć wznoszę O•
•
·
.
.
podarki od ludności, pozosta.-- krzy „Niech tyie t• , · ·. .„
Wnrs:&"awa, 1.p.aźdrl!I"nika. (T~l. wł.) Minister spraw r,agranioonych Sap1eha na
}ą~ej poza tronteru; . "· . , , · ., · Na. przemówienie od owie-

• Dzisjaj otrzytrfu·~fti;~ dda6.· "Hział krótkó aowódóa od~zialu, kcr:frr~noJi z fl?zedstaw1c:iela.m1 P!asy oswfadetył, ie sp'rawa rokowań pokojowych do 2!
.
.
Wf I pułkownik Głowaoki wyta~a· września 'przedstawiała s1ę ZUJ)ełtl!e l)Omyślnfe.
w r8M ' r~dos
• Tego dnia jednak ,przed;; tflwilt ~olszewfoy warunki, b~da.ce w oałkow1tej sprzecz·
doniość itydrug'1 1 t tn: · ~t }ĄC r11doś6 z t>owodti powrotu
•
•
•
organiz'owan,egó ·n~ ;, r ~~e~ji . do 01ozy.zny 1 tak serdeęzneg~ naści z ilot.y.-~hoiasow~m ich st11aowlslnem.
Gdyby to ~1ały być ich ostateczne warunki, w takim razie spra•
korpusu p()Jskie~6 z\\,· ł dd ''na wstQpie przyi~oia; , \ :. ·
.
pokOJU byłaby narażona na szwank.
• .
.
a l~I\•• ,,,, ,' . 1 . . J, _
0
Warun ki bowiem ostu tnie ab!'lolutn 1e nie mogą. by6„ P!~e,; Polskę .PrzyJ~le. Polska
po~tn tamte.1szego. · ,~·:· , ·• =" .~L: . mien em Łotyszów, ktor.ty
Słowa depeszy brzi:ni~ ·, rni.i:, na tym san:ym okręcie. wra· 11ie n;o~e zgodzić sf~ t1a tą1anie bolsMWlkOw, aby r. Gnlic-11 ws~hodniel utworzo!lo ~ad·
O~afisk. 80 wrześmai (1 Ai'J caj(\Bdo kra3u, pt'.l~mówtł ma· stwo niepodległe. Zreszt~ sprawa Gaifo1i nie nada1e r-:ię do rokowań polskc-sow1eckiohF
.
;;- ezoraj przybył ~o p~rt~ ~or rzan, w:vra~&H\O ra~ość, zwłaszcza, te nigdy nie był kraJ ten częśeiSt składową b. Rosji.
Delegacja polska w Rydze nie otrzymała. tadnyeh nowych instruke1i p~Z8: t~mt,
llj~11~skJego okr,t ang1elsk1, na ił mote stwierdzić prz11stń. .
~ąkła~zie k~rego powraca z łflćZl\Cł\ oba narody~ I wzn~- s J<ł6remi wv:Jetdtała do Mińska. Swiadety to, ie etanowlat'U'> pokojowe Polski nie Jest
·' berJi drugi transport orga... sza.o okrzyk na oześ6 Polski. bynajmniej uzaletnione ód sukcesów wo1ennyob.
Co &IQ tyczy armH i rządn gen. Wrangla, to Ui\d 'Pólski uwata, it 1est to e7.ynnik
rm:owanego tBmte korpusu W odpowiedzi pan komisarz
8 ten ł~orih zaznaczył, te Z radośoiĄ wit& niMWVkle watn:V, ale zairnaezvł P• ruinl!!!ter z Oilłyll:'I naciskiem. i:e Z W„anglem nie
p?Jst1e;o.
~ y~ "ik e Chlę ie lprze,. c ac . tołnierzjy dzielne1 armH ło- jest Polska związana i:adnemi umowand, któreby mogły opóźnić za•
1
·
WA .ac · z , bo szewikaml. łewskie . Stosnnlri przy,jazne warole pokoju z sowietami ohoclaiby o & minut.
Co do rcsy}s!dcn tormscJi wo;skow.vul\, w~l~zl\cyoh VI armjl pol~kfo} i pod dowódz·
r.~c!i1 8s'~z~śoioto:rdllrteó mi~d?:1 narodem po~skim ale- .
tewek1m datu1~ ~'' nie od twem polskiem (Bałacbowic .-.), r rzedi:e e:i1ei;M byfo'b .~ or1lek11l. c:o !!!ię z mem1 st.a.nie. W kat„
a
~
I\ zk
•
·~ro u- / 3 I\ ~O~ ,~c~te wraca , o dziś, a w ostatnich .ozasaoh dym ?BJ;is ewent będ~ on~ ;1ikwlflowl\nP- zgodnie z honorem Pola.ki.
Następnie P• mlnlsteP nie zaprzeczył, że rząd. angael!kl zws:.Sc1ł
: " . 11tały ei ieezeze bardz1ej przy~ t\'•:. , · ~. · .
a1u.
W~Mra1 ' ode~rał transport June. ~kore pntra.ktseie . w alę do nie o z zapytaniem, ozy w zam_iaraoh Polski leży zaJę~l!ł Wd na.
_Tidm1rał Worott1, dzfl r:aś po lhdre ~oprows.d~ do 'JlOkOJ'!J, Min. 8Apieha odpowiedział, M w ohw iH otie o 1H1} 1 w waru ntuch1 .1ak s1~ one dz1s1ai nrze~południu odbyło 11!42 na pokła- etosun~t m!~dzy obu naroda· stawiaif:1, wo.)sk& polskie nie mili!\ zsmiarn wlrr11.eza6 do 'Wilna. Rzf\d polslrl wogóle nie
d!'ie uroezyste -przywitanie mi za~łe.śni~ si~ .feszeze bar· pragnie nowei woinv "' Litw8 " h„n~n tlrMltnl"H'IMY. 1t Y.afar~ udi1 się 1a1łatw10 pókoiowo.
.!leżeli jednak cho'dzl o ' współdziałanie l;itwy z bolszewikami I
t\yraeajj\oyeh do 0Jozyzny ta• dzie1, gdyt łl\e!f Je nifllt1l)re
stąd dla Polski konsekwencje, to woiska.colskle '?'ają prawa
wynlk•Jaice
tn•
wtp6łny
1
al•
ł'a~ ]'Jr.tM; general.nege lremi· eympatja,
łść i pó1dą wszędzie tam, gdzie z:najdują się wojska olszew1ckle. Swo•
Ut!& Rztezyposrt0llte1, p. Bi•- ttrH.
$1iAdeekiego, który przybył w Uro~td6 Jl'łWitania tyeb, bada wkPoczenla na terytoPJum wlleńskie I jakiekolwiekbądź, zaięte
pułkowniJ<ów którzy w botaeh 11iuliezonyeb, chwilowo przez L:itwinów 9 byłaby wówczas uprawniona, albowiem obec•
to warzy~twie
~it abuget'leralneiooraz innych 'J'rowa.dzonyoh -pr!ez dlugi• noś6 wojak sowieckloh na tyoh terytorjach oznaczałaby pogwałce•le
.
.
.
rrte.dttawieitU fłut•;•n. Ył&ds Jnit1!-" na obe11ytnie 11 hor- neutr lno6ol.
Litw& r,o~b·l.T" WJll'!r.Wi ou. :; ri- d 'l'!Ohl'!ri ma Mb ') ~·l ip:~:nhL w<'l11el"i L1~
Rokow1mia
darni bołtztwiokłtml, ta.hutov•Jl•łdeh.
. Do zgrom.adzonyeh oficerów wali •i~. przyod~ali jak gdy- narodów, ala proeiliś111y - oo naleiy z naołsklem zaznaozyć - tylko a
1 tołnierzy l>Ol11kfch zwrócił by piertl swoi& pa1'oerzem Interwencję w oelu zniewolenia Litwinów do zaohowania neutralnośołr
.
ai'1~ pan kttmłnr1 s 1erdeo1- •!alow;rm. o .który odbijały a nie o dec1dowanie losów krajów epornych.
\\ 1t1tut-e i< rn·•. śt1\r IJ li z "'~ Li>?a n arodów· w,rfou it11 komis.j e kont.r oli Yt91l!lko••'· któr& w
:u•m przemówieniem, wyrata„ Ilf) wszystkie wrogó~ 11.lmsy,
"" rado~. łt Jako przedsta. uroozy1tojó w~zora11u m• 1oboi1tt pr•o i1tMł.I\ '1.f-1 °'P!ł!'lł"1AWJ w f'Jrodu d,, F:uYllł lc.
KweatJa Wiina I, terenówf z•mleszkałyoh pr2ez ludnoió polsk11t
wieieJ rz,du poł1kieg<' mott wie.lkf• dla Pol1łci tmaozenł•.
pierwszy powitać wracaj~cyoh. Przedewe~.vst.kiem przyby- do których rząd p Glski praw nigdy się nie zrzekał i nie zrzeknie, P~
de Oiezyzny po oługoletni•) '11'1\ armji nasH1 pomoo pÓd winna być załatw i ona z Litwą po przyjacie sku.
Kwe 'Lil'\ twor :;r;~)nJ;t t. Z\" · „ 'l\ :itłl'łl ententy" rvvt pn!s ·i śledrl -P.i.lni~ i nie bQdzie ty!l'
tUhtozc& !J& obozy tnie tołnie· r~~taei~ !nrrawt1'7'!eg-o w elęt- .
1nch walkach zu ł merz!\ - Mł· fa ktem 7.n ·ltO e&cilJ. N". wat.nfo '. !l:Z.Y' :~· ~t d t~ nas stosu rt alr do RumunJl, :ił któtą - podobnie
rz,v pols1nch „„
Towar~ wasi .-' powie„ nie'l'2a. któr,._ słut.vó bl}di.ie jak z Wf)grami ·-stosunki nasze 88' Jak' najlepsze.
Qka nad'
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WARSZAW A. 1 paidzternłka (tel. wł . ).
Wieem nłster
Skarbu na posledzen!u Komisji Skarbowo - Budtetowej
eświadczył, te zapisy na po·
tyczk~ Odrodzenia zostały
przedłużone do 1 Hstopada.

'/Ak ja

289
. -!'--·-----------

wojsk pólskich

Szkoły,
A\,;•

polskie
w 'W'ilnie.

r„

t~f. ~

·„
"'. • •~. „

Dochodzimy do rzeki Uły I do rtowogr6dka.
zaprzestano walkl.

·;
o

'ł-

•.
I..._
~

.' ·

-a-

„.jakie
Pomimo aresztów i rewiz)i,
biedne Wilno,

rta froncie IHewsklm

~

przeszło

nauczycielstwo miejscowe puściło w ruoh z dniem 6 wrześ·
nia szkoły polskie: gimnaz1um
m~skie fiJologiozne im. Zyg·
plUnta Aup;usta, realne:meskie
1m. L~Iewela, teńsltie filologiczne im. EI. Orzeszkowe). Szkoły te, niegdyś nalet(\ce
do Stowarzyszenia nauczyciel·.

WARSZAWA. 1 patdiiernika {PAT.)~ Komunikat sztąbu generalnego wojsk poiskfch z dnia 1 października:
_·:, ,
.
Wan;zawa, 1 paMziornfka
Na pć ł?oco-wsch.ć d o d Gro dna oddtłały nasze bez kontaktu z ni.e~rzy1aclelem do(~l. wł.). Lenin w nowPi m .....
wie swo'"1 wyraził N o. ii tarły do lfnJi nckt Uły. Pcścig rozbitych w walkach pod 1:-tdą dywtzJi spwiecklch w
mar~z bolszewio1u na Warsiit· dalszym ci;:f.U rozwija się pomyślnie, Dnia 30 września gr4pa pułkównlka Dęba -BierZdobycz drugiej armji z okresu walk od 20 do
w~ m.ał, .l ako jedyny sltute.k, nackiego dochodziła do Nowogródka
wzmoeni f' nie pr11 dów reakc;v1- 30 września .wzrcsła do cyfl}' 25,000 jeńców ł 100 dzJał. Pod Baranowiczami oddzia- :!:::i~~: 1:: 0:z:;~~mn ~:;:h
nyr-h. Ale poeiesza sio Lenin, ły poznańskie wzięły 1000 Jeńców oraz zdobyły 36 karabinów maszynowych.
po wycofaniu si' wo1sk i rząte giy rzrd angielski :wysto·
du polskiego zostałv z niewiel-'
ilowEł do sowietów ultimatum,
Na południe od Prypeci sytuac1·a bez watnfe1·szych zmian.

11

to robotn icy

,rzyli

~u~ rrie1s ".y

.wydział

)est panem

st"'o·

czynu•, który

pGłct:P.nła

gJJi.

w An·

Warszawa, 1 paM~i&rni.lra
(tel. wł.). Dii81a' w pierw,s zym dtiiu ZaKU·PU nowo;_
'Btwowt'j potyczki prem1owe:

pań·

W rejonle Suwałk i Sen na obopćlnem poroz.umieniu wstrzymanie wszelkiej akcji
•
-•
Nac%elne dowództwo wo1·sk polskich sztab generalny
,
•
•

so'·'"•„,kl„ prop ozyci· „ pokOJ
•

w I)~

•

lit

wykupiODo klliranaśoie iysi~.
cy tych obJT15acU, ~d:vt ki.My
z kupuJ"cych widział rut w Ryg~. 1 1p.1td7.ierni1r3 (PAT)
kie8!1.enl ten t>ierwsz.v mil ion, Na posiedzeniu Jrn·nisji gł(>.
który w poniedziałek zostanie wnej polsko r .)sy ~1rn-ukraińwylosowany.
slcie1 konftlrfln". ł roKoiowe.1 w
dniu 28 wrH ś ni a przewodni·

Pnłrftf

nn. LIR

W A« S z A W A 1 8 •
.a.d
'k (t
1 ,
P
&
z 1ernw owrócił
a e 1• Wnasta•
h 8 en.
Lerond
· lt P ·
ł I<
·a··
;lj:'~:kaejz n: GÓ;:~.::
BI k
·
Il• u.

lolimłnma
lllJ •

Warszawa, I patdziernika
(PAT). VVydział pra~'lWY Min
spraw zagraniesnyeh komunikuje Dekretem Na~zelni!ca
P11ństwlł na wnioselc:. prezesa
ministrów i minhdra i:;praw
zagranio~nych pun Er11zm Pilo
z~sł11ł mrnnowaoy po1'łem nad ·
ZWY<'Z!\lD.}'m I
inistrem pełnomocnym I ka ry z powjezeniem mu dyreJcoH I spraw
politycznych w M. S.

z.

a a z dl'olmą

I

BIBMIZ!ł..

1<6 •
h
ntgswuster ausen, 1 pa·
tdziernik8 <PA:F~-R•.dj o-. Jale
~ „ Vn!\11 lrti; tdowiadu , ~ .z
gunc11, we w orelt o~u 01fo 15000b robotnikó~ mie;s~t
pr;~f' ~ fj wymus d na .~ •
no c .k~ tczne) ..,,( anih zie-mn1h
po ;rtsZ?s ~pnyc oe~ac · • orw r
za 11 -.vata, t.e

V

J&.ldrolwiek wz~urzenfe war~tw
robotniczyoh .1est zrozumiałe
to Jednf\k ten sposób samo·

t~'f;i~~oś~{z:'::w!~ni?~;~ie
:r IE

. blll •

Gdańsk. J paźd~ieroika(PA")
Oma~ia.; ąc J?łosy (\r~t.1ów. parftlki('h, zaina~ 14 Ja „panziger
N.eueste Na~hriditen ~dno~·
n1e do k~mtsarza en+ „, .tv RU'
,!l'o\u~r~. 1 ~ wróci on
oze ~o Gdańska na 8 do
4 dna, aby •'!Qstytuo•

1esz•

ez~, Joffe pr?.edłot.ył imie-

śmiercią.

wewnetrzn,vch t .vch niezaletnych SBmodzielnych r •publik..
4) Rosja bez r.astrzeteń u·
zna1e samodzielność i niezale.
tnośó nzeceypospo łitel poi·
s ;dej 1.ie .wsiystkUimi wyni.kająeemi 'l UJlnAnfa. tep:ó nastE)pRtwami prawnem1 Dobrowol·
. .
•
•
nie '·na wieoine er.asy zr~eka się suwerennyeh praw Ro·

Polski do Rosji od czasu roz·
biorów Rzeczypospolite I polskie', o ile przedmioty 'pflsiada11\ rzeczywlścfo dla Polski
z-naer.enie i o ile nie czynitt,
r?.ec,ywiście tl!'lZ<.'Zerbku dla
archiwów ro~yjekkh. galerji.
mu1.ieów bibl1 otek w .ktbrł:'ch
'
•
·
•
·1
~ą one pr:r,eehowywan1-. •
Obie •trony zobow1ązu1t\
sji w~glęrJem na~o111 polskie- ,;ię wz~ie~nie ~r?.yzna6. stro·
go i Jfl~o terytor;ów.
nom kontraktu1ąeym 1 oby6) Mówi o granica.eh pro· watelom prawa najwi~oj uwizoryJznych.
przewilefowirnego narodu.
6) O likwidaoii oddziałów
15) PrzP-widu1e zohowff\2!a·

11

ornostązakow
1

;p
Komitet Zjechtoczenh Gór-

.nego SJąslra z RzeazĄposoont,
Polsk~ upr3S'l!ll wszvstld~h

~aretestrow11nych

Gór

ośl1'za-

.„Ga~eta Warszawska.•. do·
w1ad~1e st„ t.e szkoln!et~o
l>Ol~k1~ w Wiln~e fu~k.cionu1.e
Dz1ała I\ tam mrnnow1c1e 4 g1mnaz)a•. gdył, otwart~ t~t 7'o·
stało gIID:f!!lZJUm tensk1e p.
Czlłrno"!'lsk1e1. B.ra~c:.
tylko
wsr.~dz1e nauczyciel-, których
ść.
4
h ł
i·
czę
wy,ec a a w , 1pcu. N"te
mogły tet być otwarte wy't.sze kł lasy, gd~~ zhwłaszezda . ~
sz 1ro ach mę~.nc
m!o z1eL
poszła ~o .woJska polskiego.
• W W1Jn1e funkclonują rów:
niet i ~zkoły . powszeobn~ .1
och~onk1 polskie w. d~wne1 h·
czb1e. Napływ dzieci! zwła
szcza do ochron. polskich 1est
t~k duty, 1ak mgdy przedtem
me by~.

ny

nozkaz
'
.
·
•
.
,
w
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k
owyeh,
.
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mtn. spr. ~4')
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Mielsce

Warstawa, 1 paMziernika
(PAT) Obeimu , ąc stanowisko
ministra spraw wo)ekowych,
za p owiedziałem te dąbniem
mo]em będ zie podwy~szenie
karnoś6ł i sp rawności .prao.
Jiil\.O drogi\ rM1tzite1i te~o
d·

bowiĄzków słut.howych.
·
Poda)t do wiadomośei, te
wyrokiem nadzwyczajne~n Sf\·
du wojskowego zdnia 22-go
wr~eśn a r. b. Meta.ł podpuł·
kownik Jul1usz Kraśnicki za
iar.iedbanie w słutbfe, popeł·
nione przez to, ie wyznaczon7 na 1fowMcę w~zła kole1owego .M 6 w W'uszawte, słu·
tb~ pełnił niedbale, zasn,dzo„

mie potądanym. A wówezu
z radościfł u ·hylę ostrze za.
l'Zl\dZflń represylnych, jako
zbędny prletyte1• przeszłości.

odpowledzi!lnoioł

z Go"" r n e g o s•I
Pooztloie

„

i obowij\Zk.u wśród oficerów i
.
'
, tołnierzy jest probierzem i pod·
W ostatnich C:7.&Baeh. do O;
stawi,\ wartości arm.1i.
kręgow~) S)cładmcy Samtar~eJ
Nie wa,tpię, t.e karność i po- w Łodzi wpłynęły nast~puJą·
pzucie obowiązku w arm1i poi- ce dary w n~turze:
•
ekie.j staną wkrótce na pozio·
Od ludno.ści pow. ~"slnego,

państwa. podwytszeołe sa,nkcji siąca i wydalenie z wojska.
k&rn7oh za zaniedbywanie o-

:!;:r::::!:;:;~~.

Dni& 28-IX 1920 r.
-o-

wyjednałem w Radzie obrony ny na wię,,;lenie przez 8 mie·

.

przestawały

miasta I OP.O IC,

.1

• ,

owił.
(t l~

---•mll!•----z• •

a m 1•1sca , ego za1m 1e inna o· 1.icowe-J oraz nadzwyczajny 11\d
sobistoió.
wo1ekowy, )ednocześnie zaś

Do

lt

~iem de}e{?aefl rosyisko ukraiń111kle1· projekt tet<stu preli.
k m1nar-nego t>O om•. :;-.1ot?n.y z
17 punktów. Na1wntnie1sze
punkty ~rzmią:
.
1) Oh1" strony u,;naJą bez
zastr,,,e~eń samod~ielnf)ść i nieZtJleiność nowopoV1·stnł.vch re"Publik, których narodv o
św 1l! dezdy FWą wolf) •!o sa- W()iskow;r-eh (Bnłaehowicr. w nia obu stron do niezwłoczne·
n.odzi~lneeo bytu państwowe- Polsce i forme.e1e komunisty· go podpisania traktatu poko·
go i urorzyśoie potwierdzają ezne polskie w Ros1i.
3owego i r-0zpocz~c.ia rokowań
nie,-1t]1>•noś~ i suwerenność re· 7) Dotyczy $prawy op~H. ' w spraw ie konsularne), han·
-puhJ iki binłoruskiej, iite\\s l e.} 8) Prowa mnielęzośei naro· dlowe~ . tnnzytow~i. sanitari ukra 1 ńs1riei. Obie strony, u- dowyoh.
neJ, komunikacyjnej i poczti:znniąe Vf ~Z i•Sadz1e ~i eza I• t .
9) • Zrzrozen e się. odszk(I· . wo t.eJegraficzne ~. -„„ ... „
ność Gahon w:;cho 11n1PJ. zga- dowan WO)t'nnych.
17) Umowa podlega. ratyfi·
I. ,.
dzaią si ę ~ •em, ~.e ostałecr.· IO i ll) W.vmillDa jeńców, kae)i i wchodzi w tycie z
ne rozstrzq~;nięe · e .ieJ losów za 1 tładników 1 t. d.
obwił~ ratyfikacji, o ile nie
wjnno by6 ustanowione łir gq
12) Amne"t1a za dr.iałanie zastrze1,ono czep:o innego w
ref rendum całej mie·scowej na korzyść je lnej ezy drugie' samej umowie. Wszystkie pamdności na zassd~ie .,ows?;ech · strony w 0~11sie wo jny.
ragriify 1 warunki niniejszej
Podzitakowania.
nego, be~ ( ś ~ed r.i ego, równe14) Punkt ten om11wi11 wza- umr.wy \'!'inny stanowić pod·
(-) Otrzymaliśmy pod ttdrego i tll1neiro g 1"sow11n ia.
jemne rozrMhunki z powodu ~taw~ ostatecznego traktatu i;em Redako1i n'lstf)pUlf\CY list:
· 8 \ Ollie s1ronv zo bo~ i ąz11- wywiezienia własnoś"i pań- pokojowego.
Niniejszem dzięlrnjemy ser·
J" si ę u1 ni1Ą 1stnitiace w re· ~twowej ozy prywatne) w CZI\· Na propozyot~ przewodni- de~znie łódzlrie1 firmie „R.
pńblikach tyr-h utworzony sie trwania wo}ny. Przyczem ezącego delegacji polskiej po· Pfeiffer• za. ofiarowane taboprz,,.z nie państwowy J>OrL.ą· .Rosia zobow!a,zuje się zwr/i · siedzenie zostało 1&mknięte, rowi II baonu 1 p. p. Brygady
dek rn~ ny, 11tl{ równif't i ten oić PoJsce archiwa, bibljoteki, dla dania możności polskie} Syber. s nieprzemakalne opo·
u~trój pAńetwo"'-y, którv bą dzieła sztuki, historyczne tro- delegacji szczegółowP:go obwozowe.
dzie utworzony w Galic7 i fea wojenne, zabytki przesiło- znafmienia si~ :i; tekstem pro„
Maia,o nadzieje.te obywatel·
wsohodnte1 z wola e1 ludów, aci i t. p. przedmioty warto- pozycJf delegaeji rosyjsko· sk1 czyn ten pobudzi inne
J nie wtr~oać się do sf ra ' ści kulturalnej wywiezione ,; ukraińskie1.
firmy miejseowe do szlachet·
nego współzawodnictwa, pi· .
·
szemy się z ,powat.aniem

••6 wolne miasto, p ~ d~-tenia, powołałem do tycia
cze":1 . J ed~ak ov~~ <;ruans i<- o~'bJał naeielnej kontroli wo1·
0

•

aóo.ooo mk.
pozostawione swemu losowi,
czyli oddane znowu stowarzyszeniu nauc~ycielstwa Polsk!e•
go. W zawierusze bolszewie·
ko-litewskiej szkoły te nic nie
straciły ze swych świetnych
zbiorów i pom1ey naukowych,
kancelarje szkół ani na cbwinie
funlrc1onoWać, choci~ Z8. 0~3SÓW boi·
szewickicb. CZC2Sto groziło to

· Jdm funduszem

Min. !praw wo1skow:roh
S os n ko wski
' gen. poruozoik.

ka
s
'f
~l

ł

lców i G6rnośl1ti"łl"7'ki bv w
razie 1mia:l; nn e)sca pobytu
(zmiany 1ie ~ih7, wst~pienia , ~- , ·
tło wo1ska f t. d.) komuu1ko Gen. Lerond TlOWr&O& ieez-. ni Wiggert11 pod zarYiutem
~· au o tem n ie z wł ocr, n ie
Nauen, t llllt - . r. 'ernikn. rP AT) eza w tym tygt; dniu z Paryta. w11półdz!ałania -przy tranepor•

za pośre.dmetwem Ofloel."a Ewfden°y1nego w Łasku, tSO
podusze~, ~ 40 kos:'iul, 2 pa.ry
dolnej biehzn:y, lO prześcieradeł, ~ r~czmków.
Od Obywatelskiego Komi·

tetu

Wyk~nawczego R. O, P:

~~A~~:.·

Sieradzki - 160 po
Od Ob. Kom. Wyk. R. O. P.
na Wojt>wództwo Łódzkie 895 funtów mydła dla :-:al operaoyjnych vr szpi~alach.
Prócz tego . Szpital Okr~·
gowy w Łodzi otrzymał od ·
ludności pow. Ł~sklego, z~
pośrednłchrem Oficera. Ew1·
deneyinego w Ł.asku, 2.10 szt,
kur, 10 ka?zek i 2 gf)sl.
Za te ho1ne dary dl& ran.·
nego i chorego tołnierza D. O.
Gen. Łód~ sldad!" ofiarodaw.

Komitetowi wraz M wska-ra. ltadto. \Ve.:H u~ doniesie:d s
eie ta1o:vm amunic1i i broni
8lem obeonego mft1sea Mmie · W reelaw11 1101•1rnj" na GórBytom. t patdziernik& (PAT) dla 'bojówek niemieckich w
8 Zkanla (wzgl~dnje przydztu- nym Si ~sllu 10 płl.źdzfernika Władze kaalicyjne zarz ądz-ł,y Za~Jrzu.
111 woj~uw,egpJ. ·
· :nouab. JOJG·~łr\v<;uskłolł. · oresziowanie d.Jrektora kopal•
· com poaziekowarue.

8
~~ ~

Pozdrowienia z frontu.

J

r;

1

;

;
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U praaownlk6w mufiaPsldot..

Z 9-go pułku ułanów l'rze· „ a) Na ostatniem zebraniu
s.v iaJą dla Łodzian ukłonY: i ~ospody murarski~1 Zwił\Zków
J.>Ozdrowieni&: C r, esław K~dri51a, Zawodowych i Zw. „Łączno~ó·
Jan Sykuła, Stanisław Słojko· .uchwalono od· dnła Sl7 wrzedwski, Antoni Paprota i Edward nia podwytszyć normę płacy
zarobkowej o 150 pr9c., o czem
Michalak.
zawiadomiono inspektora pra·
Nowa •zlłnła.
ey, oraz majstrów .murarskich.
Zabiegi <'lzynione od dlutf'Zego czasu przez Komis)Q Za111•n••ole l•ej Ooh•on7 .&.,
.
Chl"a. Tow. Dobr.
Powszechnego Nauczania w
(o) Wskutek 1aj~cia pomlesprawie otwarcia w Łodzi
szkoły specjalne) dla daieci, szczeń l Oehrony Lódz. Chrz.
zdradzai&icych złe skłonności, Tow. Dobroczynności dla szpi·

, •oarzeb

Stanisława Rokossowskiego
który padł w obronie Ojczyzny
duia 17 sierpnia pod Płolisklem, .

Szwoleiera 201

uwieńczone zostały

powodze. tala wo)skowego, Komitet tej
Ochrony zwolnił personel wy·
Obecnie władze szkolne ~a)· ehowawczy i dzieci rozpuścił
·
mUlą si~ zestawieniem wy. do domów.

pułku,

- WaPszawle w dniu 2 pa~dzłernlk• ~Iii Wy.
prowadze~ile zwłok nastąpi z kościoła garnizonowego • przy
•
ul. DługieJ.

odbędzie się

niem.

' Rodzina.

Obecnie, za zgodą Rady za.
datków potrzebnych dfa zor·
prowadzenia HfldZaJ~eJ Tow. Dobr. Komi·
gauizowania i
łet postanowił wypłaoi6 zwol·
-proiekto-wanej szkoły.
· nionemu personelowi trzymle~
Muzrll• •

reatauraoJa~h. · si~ozn' pens1ę, zajęela zaś

w

Komissrjat Rządu na miasto Ochronie wznowl6 po oprół·
Lódt. ogłasza, te ~akaz ~rzą· nieniu pomieszoim przez s~pi·
clzama koncertów i popisów tal wojskowy. ·-"~>,_; 'i"_-:; ~.11•• ·

_,... .« ,.; • '. •·
.
muzyoznycb. w resb1urac1ach,
kaw1arniach i t, p. zakł&dach , Ze Zwl11••• •a•ea. ~ ••
. (c) Dziś, o godz. 8 wtecit.,
został uchylony.
. " w sali Zwil\Z1<u Nauozyeolel·
O P••&!ll••ł7 ••1Jr•nlOZ11•· atwa szkół powszechnych mó•
c) Od naszego koresponden• wió będzie p. -Br. Szwalm na
ta warszawskiego otrzymuje· temat: „St1snnek kierownika
my wiadomość, i& wkrótce ma szkoły do nauozyełeU•.
Po referacie odbędzie sił)
by6 zniesiony zakaz wydawazebranie członków
nla paszportów 11a wyjazd za„ ogólne
Zwif\ZkU.
granic~.
· _ ,
Do Wo jewództwa łMzlriego
'' U11edek z d•alll117.
ma nadejść w te1 sprawie sto·
k) Willer Bogumił lat tS9,
sowne rozporzlł:dz-enie mini_zam. przy ulicy Trembackie)
.
sterJum.
Tym sposobem pilna spr&~ (Nowe Chojny) wskutek zła
wa udzielania przez wojewódz· mania sil) drabiny przy resta·
pozwoleń na wy1azdy za. urowaniu domu przy ul. Now~·
ki 1 2s spadl \ ro~bł
ł
k 6t
b d1
\
~
gr~n CQ ~ ze "!' r ce za a~ arzews e
sobie głow~ w ~wuoh mieJ·
tw1ona pomyślnie.
soacb, Do poranionego zawe·
.
L•kwld•ol• Straif 01t,..,atel• zwano pogotowie ratunkowe,
które "'0 udzieleniu plerwsze4
s•!•J·
_:1
d
ł
•
I'
w niedzielę t. 1 8 patdzier·
nika r. b. 0 g~dz. 11 odbędzie , f~~ooy, przewioz 0 go 0 szpi·
eię ostatni przegląd członków
Dziecko w aet,ple
s. O. na m. Łódt na placu
k) Przy ul. Slkawsk1ej 11 ,
9yklistów przy ul. PrzeJazd
l stamtąd wyruszy pochód na wyoiągni~to z ust~pu dzieoko
PJac Wolności, gdzie po~egna- nowonarodzone, nalell\C& do
jSi członków S. O. i podzięku- Józefy Slj\zak, tamte zamieszją za pracę --p. Woiewoda i ka.lej.
Spisano -protokuł i zawiadoprzedstawiciel Magistratu.
Dzielnice zbierą siQ u sie· mlono Urząd Sledczy.
bie o godz. 10 i wyruszą na.
•HJonowa lrradz:lez.
plac Cykłfstów.
k) W mieszkaniu Elity Wa·
ReJestracJa ewakuowanych. strach {Benedykta 62) skra•
Komisar.)at Rządu na miasto dziono ad1utantowi misii franLódt na podstawie rozporzą. cuskie1, Andre Beylot sumę
dzenia M. S. W. zarządził. re- 1 887 soo mk. gotówką.
Wszcz~to energiczne dochojestrnch~ ewakuowanych l U·
chodźców. Wszyscy bez wy· dzenie
•
ją!ku winni się stawić do Ko•
i{
~1sar)atu Rz"du f Al. Kościus~I sąi.. OWBJ.
kt ~r. 1 polkó.1 ~r. 9) d~ dnia
,
•
10 · m. ce em o rzymama do·
Wyrok w sprawie o rozruchy.
wodu ewakuacyjnego.
Wozora) o godz. 'I wieczo·
.z teatPa „soela11•
(-) Od dnia dzisiejszego rem (a wi~ o dwa dni wcze•·
rozpoczyna si~ w teatrze .soa· niej, nit przewidywano) 11id
Ja• nOiAJ program. Doangato- okręgowy ogłosił wyrok, mowano nowe siły baletu war- cą którego skazani zostali:
szswskiego, iak: Winlarelc&, Róteckf, Banasiak i Stankieduet Matuszewskich i S·letni wicz na 1 rok wiQztenia - z
Matuszewski, którzy wykon&j~ zaliczeniem 10 miesi.,.cy are•
w i.ym nowym programie bar- sztu prewencyjnego; Zrobek i
dzo cieka-wy 11 Skatch bale· Goliński na 1 rok i 6 miesi~ey wl~zienia. - z zaliczeniem
towy•.
W niedziel~ po południu o pterwszemu 1 roku, a dru~ie·
godz. 4-ej odbędzie siQ przed· mu 6 miesi~cy aresztu; Garstawienie popularne z udzla- oewicz na 2 lata - z zalicza.
niem 1 ro su; Holak na a
łem całego zespołu .

two

z

0

ZS.

a1

„ Dnia 15 wra:eśnia r!' b. zginął •miercię walecznych w 0 •
bronie ukochane1 Ojczyzny pod Gródkiem białostockim w 20
.
·
roku życia b. uązel\ kl· VII „Uczelni" łódzkiej
.1.
•
s. I P•

J6zel

S o b ~ lews

i

Pif'ORUCZNIK 9 P• P•
Nabo~eńs~wo .żałobne odprawio ne będzie w kośeiele św. Krzy~a w sob~t~ dn. 2 paźd?i1ermka o g. 11 .r:, p cgrzeb tegot dnia o g. 4 p.p. z tegoż koś
cioła ua Stary Cmentarz katolicki, o czem zawiad amiają -pogrątenl w gł~bokim
Rodzice i Rodzeństwo.
~alu
.

lata _

z zaliozeniem 6 mie- "I'

Bi""oy·, Bagrowski' na 8 rn11·e" ·
które jut ods i edział;
sil\ce,
uniewin•
Horowioz został

'9łałr,

niony

spi ańskiego i o godz. 8 wiecz.
muzyka i sztuka .Papierowy
ko~hanek" w Il
Ma1drowiczówna
"'
uroczą Nelly; Węgierką-sty lowym Pierotem i Zelwer()wi·
ozem -przewybornym p Hi·
pol item
·
-----------•
G I E Ł D A.
obsadzie

Teat„ MfeJslci .

z

Dzielna 18.
. .
·
Czterej oskartenl - Jak po„
daliś my wozoraJ - nie stawi· Dzisiaj o godz. 4 po poł. po
oe~aoh najnitszycb. dla mło ·
li si~ na spraw~
dz1ety poprzedzone konferencją „~yzwolenie• St.. Wy~pi8ńsk1efo pod retyseną dyr. Warszawa, d. l. patdzier.1920.
283 27 6.50
e werąw c~a. 1 z Nowakow· . Ruble car. a 100
280 274
Ruble car. a 500
.
W dniu 80 września r. b. sklm w rolt K~nrada.
88-83
odbyło się posiedzenie Zarze.· O godzh,. 8 wieczór rów~iet Ruble dumskie a 1000
du Cechu fryz1erów przy u;. PC? cenac na1nl~szych . wido· Ruble dumskie 250 62.50-61
260-280
dziale 115 członków, na któ· wis~o ludowe~ na k.tórem uka• Dolary St. Zj.
210·225
rem uchwalono: z powodu sza- ~e 81 ~ ko:ed1a sat~ryczna J. Dolary kanad.
18.25 -18.75
lonej drotyzny artykułów pier . z.amak'! 8 iego JłPapierowy ko· Franki franc.
18.75-19.75
Franki belg.
d .
wszej potrze by podwy~szyć chWe •
43.44
e .wtorek ·unia 6 premjera Franki s-zwajc.
cennik o 50 proc., jednocźeś935.970
nie t powodu ograniczonych .Złote7 czaszki • fragment?w Funty szterl~
440-460
godzin pracy w soboty i dni dramatycznych J. S ~owaokie: Marki ni.em. i.ooo
92·94
przedświąteczne za strzy~e.nie go z P· M. Brokowskim w roll Korony austr-jackie
włosów pobierać podwóJną o~ tytułowe} pod wodzą re~ys er· Korony czeskie
ską z. ~oskowskiego, .na tle Korony 1<zwedzkie
płatę.
53 55
Zarazem znieść t. zw mie· dekoracji A. Pronaszki, przy Korony duńskie
40.50-41.25
udz •ale :statystów, orkiestry i Norweskie
·
sięcznych.
39.75
Leje rumuó.skie
"• · zespołu śpiewaczego.
_ .
4.75-5.25
Zarząd Stowarzyszenia Ma}- w próbach „Hedda Gabler• Liry włoskie
10.'15· 11.25
śtrów Fabrycznych Ziemi Piotr- H. Ibsena z N. Siennicką w Marki fińskie
ko-wskiej ~wołuje nadzwyczaj- roli tytułowej i w re:tyserji Floreny holenderskie
86
ne zebra.n.ie członków, ce\em A. Węgierki; „Urwis" korne· Bank Handlowy w
2415 ·244 0
Warszawie
powzięcia bardzo watnych de- dja· B. Katerwy z p. Jarkowcyzii w niedzlelQ dn. 8 b. m. ską w tytułowej roli „Karyka· Bank Kupiecki
975
o godz. 12 w -południe, W: Do- t~ry" 11 Kisielewskiego i „Klau - Łódzki
B140-3175
mu Ludowym Zw. Robotników d1usz lekka komed1a z an- Borkowski
5925 5800
Lil pop
Chrześ :::i ańsklch przy ulloy gielskiego T11rkingtona.
44'.W 4375
W niedzielę dnia 3 '~ godz. Rudzi
Prze azd M Bł i prosi o licz·
l 4150-1 4-0 30
12 w lJOł. III Por~nek_ drama- Starachowice
ny współudział.
9300-9250
tyczny: „Słońce 1 Satyra w ~awiercie
'7785 · 7700
We wtorek d. 5 b. m. odbl}- Panu Jowialskim" prelegent Zyrardów
2100
dzie si~ posiedzenie pp. ma1· dyr. Zelwel'owicz; recytacja F1rl ei
strów fabrycznych, na które ilustruil\oa p.p. Siennicka, Za- mmms1111••••••~:11
z ar z ą d zaprasza wszys tkich kr;.yńska, Rosłan i Rdzawicz.
O godz. B po cenach popu·
zrzeszonyoh i niezrzeszonych
Ja.rnych · „ Wyzwolenie" Wy·
Z11rząd.
na godz. 7 wiecz.

Komunikaty.

-.-

„ ......................ll!ll„111!111„.........„ ............„ ...„ ...„ ...„.-._._._.__.„„_.'!19!!!!!,_ .„_.._...„„„_....mmm:mau
Ogłoszenie.

Pal'istwowy Urz11d Węglowy

eiodaje do wiadomo~cł odb.orcow •1;gla co nast~#
pUJe1

J) Znmócienia na wi:giel i koks należy skła
da~ do Hi-go katdego mies ~ca na 6 ty~. przed o·
kresem którego dane zamóuiłeole dotycey (nap. do
15 patdz1ern1ka na grudz ieti).

2) Zamówienia sta c-je1nora1owe iostaj~ ska•

sowane•

. li) Wpłaty na' ~ty regulow1e efo 25-go katdego
mles111.ca poprzedUJ\cego mlesi11,c wysyłki.
4) w celu sr7bklego poV'bdomienia Państwo
wego Urn:du W9rzlowego o dokonanych wpłatAch,

na!~ty n iuwłocsnie

11płacie p-nesył1ć

Wy1b:1ału Zamó w lłtł P. U. W. kwit1 banko•e lub 1lł' ra·
l!:ie n1emotnoic1 ich wysłania, awiiować Wf)łaty telc;graf1cznie Jub ll1to~n l e, podaj'c sumę, datę w ni e
s1en1a mplaty, mie sce i instytucji: • której została

po

dokonana wpłata or11 nr. .twl1u

do

~> 'iiysylka priydd11łó1D w~tla f koksu llieo ·
J>~&conych ,., tcr .::inie wskazanym w punkcie trze ·

c1m-• JtUaie dokonua.

......„„.........11111111mmam„mm_.lll!ll!ll_...._.„.... _...
Wrotnisko

TROGRDERO
Otwarte codzienn!e
·godz. 8 wlecz.

O l(IES R

D~Wa Cykloneta

od zwolniona od r ekwizycji 4

W soboty i Święta od godz.
4„~j popoł.

Do sprzedania

siedzeniowa

6 P. S. 2 cylindrówk:a.
Zgłoszenia p od adr.:

K. M.

Kośc!uszkl

Kal.sz.

21 m, 1.
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Da:~ł ił ~n~ ńastłipnyda o I•
Pircgram nr. 3 zupełnie nowy re•
pei'blaL"11 D dururi1.qa~owane siły baletu wars2ll1wsłdego„ ·

•••
•
•

W16!'1ewska rłirA. llatue~ewaldch ~-m ! ó)et.r.~ Matuszewski U!t•n t bi"Yll~ Lola P:llłronl i.:n·<>.- l i~lle . ktipl.)
Zofl• . Bo11ecka (~11\„ ~; 11 i ii,,; ,r;r; .:ca1irda,z.lH. GPieg s ,i.;..~ Wlśnieweid śpiśtł H. i IE. Redeao•le (•.fehiane
ilłł!ę""'"', E.. Bodo ( \!Nm; ·"l' i! i.o 1~ 1" 1*-l" 't ' eieitleatl'l p1f,4anlt'l 1 4!e>c~e eo~" Nowy ~lł' !a(>E• Reda 11 uol?l;y reper·
~nat O•łatni progrant Szczep'!ńsklego 4~ra~ z_ Nał~!ff6'ł,,_ •~1:ftitńskl, t.trajelr. K'ti:cow ls 1D .f11 1 J ; fruś i 111nriynek i

L

~

\\.tesoq• ń: ~ r.1 1 11ió t>.

" ~"#.ł•ft; Wll~~~. Wl eil• 'lelłteJi.

AfJMeoi!IL I fnne. _

.

.

Skateh Baletowy wyk. W~sftłarska, duet Matusz. I &•letni Maius•
Y~~- , nieddtlę po pot o 4-ej przed!tawienle popular{ie. Kasa c!!ynna od 11 --2 i od 4 pp.

ZarządBankuHandlowegow
••.
•••••••••••••• Fu.TER
·
· todzi
!
Zarząd Tow&raystwlll Aktyfeego · Wy. : . l"'l'l"'~l·. hlet~. ą
nłnie1·szy·M
rob6w Bawełt?ianyclt
: :oebZ:t! ~~~~n:~i: 11:~:. ·

na zas2dzie par. 51 i 52 Ustamv Banku
Aj., •
. 6
... ,

81
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zaprasta

-~

,

s.i e na

1

nów 1 pa:ó
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46~liarZWj~i~jn~ z~~nnl~ Oa~n~, : ·Kar il Ia sche ibIe ra • K:~;t~~~~~::
.
.
+
'~ Kupul-.
e· r yIa t,.'

~' dniu 27-ym patdzternika 'r. 1920' o godz; 5 ej po poł. w :
smachu Han ku Handlowego w Łodzi, AI. T . . Kościuszki 15.
cdbye się mające.
'
1~1~.

3· wJ,~:p~~:~~:n1~ 01m~~/!n~:~:yt~·{92t sprawdze.
---o~- o--

D0 uczestniczenia w

powyższem

Zebran1u

msją prawo

akejonarjusze, którzy do dnia 20-go października r. 1~20 zło·
żą swojeBanku
akcje w kasach:
Handlowego w Lodzi
lub J·ego oddziałów; w Warszawie, Lubiinie. Radomiu
•
I Kieleach.
·
Karty wejścia wydawane b~d~ w lokalu banku w Łoclzi na 3 dni pr'.zed terminem Zebrania.
Złoźone akcje będl\ zwracane po zamknięciu Zebruiia
poeiąw.!lfy od dnła 2S~go paź~iernfka r. 1920.
Łćdź, 29 września 1920
w~.;._ \~±HAJ?
,...
www
11

Oglosz· enie ·.
Na mocy art 19 Dekretu .z dnia 7 lutego 1919 r. , • O

~bowi~zku

szkolnym·• Kotnfsja Powszeel;iMgo Nauczania wzy„

wa wszystkie lstniej~c~ w LodZi wszelkiego typu n.kłady na·
ukowe, w których pobieraj!\ na.uk~ dzieci w. wiek.u szkolnym

{urodzone w fatach 1907, 1908; 1909, 19~0, 1911, 1912 l
~ 91'3) aby 'do dnta 15 paidz1er11ika 1920 r. złożyły w Biurze
Powszechr;ego Nauczania ul. Piramowicza nr. 5-lm'et'lne wy
kazy dzieci, zapisanych do szkół na rok szkolr\y 1920 ·-11.
Blanktety wykazów s~ do nabycia w drukarni I. Szc%e•
ś!'liewsklego - Piotrkowska 118,
Wyja~nienia ~o do sposobu wypełnienia. wykazów po8ane s~ na ostatniej okładkowej stroni~ blankietów.
Pozatem w myśl art. 25 tegot Dekretti nalety składać
t'JI Biurze Powszechnego Nauczania najpóźniej 10-go dnia katdego miesiąca wykazy tych dziec!; które w ciągu tniesiąca porzuciły · szkołę. W wykazach tych podawać nalety imię. nazwl•
sko oraz datę urodzenia dziecka.. itnię I nazwisko prawnego
opiekuna, tudzlet jego adres.
Zaleca się dokładne wypełnta11te wykazóvt oraz prze„
strzegan'e wskazanych wytej terminów
Msgłstrat

m. &odJd.
Komisja Powszechnego Nauczania.

~~łoszen1a

Brobnt
•

Xupno f sprzeD1

Mebla
Najladsze tt~ło! 1~,if·

•lę~Zl' •:vb6rł śypł&).
1'.ft. Jlldalnte. ~błnetf,
~-nt:hnle. :pojetfyńcse. Ha

~ały poltoJ z tuan•
ctluti Ił Ili b a !iii
bd Z meblł "Oll:Olld Ił.
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1) ZatWierdzenie 'sorawozdania Zaua..du i btlansud %a lata 1917 i 1918 oraz z.wolnienie Zarzl\du
nte kupi~ meble. Dale\-'
~
Dolm.:t
„..1 o l"IO"'.;•d•1.tlnośc1·~
·
"'
"_.„
"'"' obo1·„tn&.
"
va
y
„.„ "
'
iapte~ę.
Oletky
dla w.
2) Zatwierdzenie aktu darowizny· gruntów na
F. H. N ~kłal!a6 w Ad·
t · - ·Lod
;; · A
minic:ti„ .,; ~Kn1·1„"a"
1
1
rzeez mas a
z· '
. 'V
.
, j) Sprzedat nieruchomości· zbędnych, nie
f~"l~
~l~Si~WlCl
1
żWl~zanych ściśle ' z zakładami przemysłowymi fiTo'
1
w~rzystw~: Nr. Nr: 278f9, 446; 611/-16„ 676, 679t
· eh~~b~~~6~:l~~:~,;
775 -a; g~b6-a. ~ó8•a 1163/6, 1247, 2094,2099, 2100 A
rycdzne JgtodzlllJ'Spdr:iyf~·
1 42 1· a, , c.
V
o 91. od
o 1
~) Propozycja darowiŻny nieruchomości nr.679 ·4ł pół P·P· ,Pante 5 -6 ·
. S) w. yb6r gazet do obwieszczeńTowareystwa; A
an1~1·0111icz
6) Wnioski Zarządu;
V "
~ Ull
11
1) Wnioski Akcjonarjuszów.
.
A
·
Akcfonarjusze, zamierzający uctestn!czye ·w V
or;iynator SŻ'pitala
"tt
.,,
d
,
h
t
d
A
MieJsidego
dla i aho•
tem .,. . . alnem "'grorna ieniu, zec _cą . s osownt! . o y
rób skóroyeh
wfli
t'Unktu 4 prawa z dnia ~1 gtudma: 1901 r.. złożyć ~
nerycznyoh. ..
w kasie, Zar:te\du Towarzystwa akcyjt1ego wy1 obów
ul.Piotrkowska 5'0
ba.wełnianych Ka.rola Scneibleta b~df to akcje, bądź ~ ~(1 g_ 11 I nd
920
tez dowody łnstytucjl kredytowych, prter; rz~d nr. w. u. ZM-tt j
twlerdzonyc~. na ztotone akcje najpó~nfej na 1 dni .....
przed terminem Walnego Zgromadzenia.
y
4J li ft
1
W razie nie dojścia do skutku WalnegoZgrob
madzenia W· pierwszym terminle, odbędzie się ono , Ko~atant:r._now~ka Sł
~ ' drugil'ń terminie w dniu 14 listopada 1920 r. o
. w:.r4y1;-u1e ·
godzinie to· ztana, ze skutkami, przewidzianemi W
ChC:.Poby
art. 58 Statut~ Towar_zystwa. · . .
.
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te w ...
@. .w dniu. 30 paidziemlka. 1920 r. o godz. 1O z rana ~
od. b.„_." dt1e st~- . w loka,lu Zarz~du w Lodzi przy ullc'/
Wo(jny Rynek nr. 2
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~ Porządek d~lenny1

1. Prtedstawienie spra-wozdania 1 bflaMu za r.
2. Wybór członkóN Rady,
··

w " Lodzi.
rasz~zyt zawiadomić pp. akcjonarjuszów,
. .

wydlłnv

Tóeef GórJllak:
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